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DE STONES IN GENT?
De geruchten in het studentenhuis zouden wel eens kunnen kloppen. In het herwaarderingsplan voor de sociale sektor
werden de resto’s al onder handen genomen, en Walter Van Espen (administrateur van de R.U.G) zou niet stilgezeten
hebben. Bijgaande foto werd wellicht enkele weken geleden geschoten in het
nieuwe rectoraatsgebouw, en was uitsluitend voor privé-gebruik bestemd, maar
kon door de redactie onderschept worden. Rechts ziet u een verfrissend goed
uitziende Mick Jagger, zanger van deal
enkele jaren zo goed alsonbestaande
Britse rockgroep "Rolling Stones". Met de
handen nochalant in de zakken staat links
een glimlachende Van Espen. Naar verluidt zou Walter Van Espen (voormalig

KAMERREGLEMENT

ROOM WITH A VIEW
Het kamerreglement waarrond de voorbije maanden reeds veel drukte werd
rond gemaakt, lijkt op komst. Dat het
stadsbestuur wel eens schermde met het
feit dat ze terzake niet bevoegd is (reglementeren van het verhuren is een nationale materie) was een vals argument. Ze
kan namelijk wel ingrijpen als de openbare veiligheid in het gedrang (politiereglement) komt.
Het kamerreglement zou zich in de eerste
plaats richten naar die woningen waar
verschillende mensen, niet behorende tot
hetzelfde gezin, gehuisvest zijn. Voorlopig werkcijfer hierbij is 4 personen. Een
verbod tot wonen en bewonen van een
pand zou afgekondigd worden als het
huis/de kamers een aanslag vormen op
de openbare veiligheid. In concreto: er is
overbevolking (per bewoner minimaal x
vierkante m eter ruimte), de verwarmings- of waterverwarmingstoestellen
worden verkeerd gebruikt...
Er komt een verbod op het bewonen van

zolders en kamers die niet op de buitenlucht uitgeven. Elke kamer zou over een
nooduitgang (in de praktijk, meestal een
venster) moeten beschikken. Ook moeten kamerverhuurders aan het stadsbestuur laten weten hoeveel mensen zich in
het huis bevinden en welke verwarmingstoestellen er gebruikt worden.
Mevr. Deurinck maakte duidelijk dat er
een grote kans bestond dat deze gemeentewet er voor de grote vakantie komt. Bovendien wees ze erop dat een zekere
controle van de veiligheid reeds mogelijk
is. Iedereen is verplicht de rookuitgangen
te onderhouden en de burgem eester
heeft het recht dit te laten controleren.
NOOT: De nieuwe reglementering wordt
momenteel in de betreffende commissie
besproken. Er is m.a.w. door de Stad
Gent nog geen enkele definitieve beslissing genomen. Bovenstaande voorbeelden dienen dan ook als voorlopig werkmateriaal beschouwd te worden.
(GD)

PROFFEN OP DE
ROOSTER?
1 van die eisen die de studentenvertegenwoordigers in de verschillende raden
reeds langer dan vandaag stellen is het
evalueren van proffen e.a. (OP + WP).
Opdat je benoemd zou worden tot gewoon hoogleraar of hoogleraar bekijkt
men steeds de wetenschappelijke kwaliteiten van de man of vrouw in kwestie. De
pedagogische kwaliteiten worden vaak als
van minder belang beschouwd. In de onderw ijsraad heeft m en een aantal
concrete eisen op papier gezet en bedoeling is dat ze straks door de Raad van Beheer worden goedgekeurd.
(vervolg op pag.2)

beheerder van de sociale sektor) de Rolling Stones uitgenodigd hebben voor een
afscheidsconcert op het dak van het universitaire restaurant "De Overpoort". De
opname van een live dubbelelpee wordt
niet uitgesloten. Naast het gekende Stones-repertoire had men gedacht aan een
potpourri van onvergetelijke nummers
als "’k zag twee beren broodjes smeren",
"den gewonen of den speesjal" en "den
dia-a-rree". De plaat zou volgend j aar aan
het Student Welcome Pack als visitekaartje voor de resto’s toegevoegd worden. Ondanks herhaaldelijk aandringen
van de redactie wou de dienst public relations geen gegevens prijsgeven. Ook
een concrete datum zou nog niet vaststaan. (F.V.)

En verder in dit num m er:
Onze roddels en jullie schrijfsels op p. 2.
Homo’s en Lesbiennes aan de unief.
Meer en mooier dan je dacht,
op pp. 3 en 4.
Het jaaroverzicht op p. 6.
Gezonde voeding, of hoe raak je niet of
wel doorheen de blok. Als extraatje de
uren waarop de studentenartsen zitten.
Ook op 6. Kamerreglement écht op
komst? Zin in een job? Kunnen studenten straks ook proffen evalueren? Allemaal her en der op deze 8 roze pagina’s.
Op de cultuurpagina’s 7 en 8: Boekennieuws, Muziek, Moderne Dans en een
agenda.
En we hebben (zoals gewoonlijk) 5 vrijkaarten, maar daar moet je wel wat voor
doen.

KOLOFON
SCHAMPER is het ongebonden, pluralistisch studentenblad van de RUG. De redaktie bestaat uit
vrijwilligers, en komt elke vrijdag tesam en om
13.00h in de Brug, tweede verdieping, St.- Pietersnieuwstr. 45. Tel. sekretariaat studentenhuis:
25/99/93.
Lezersbrieven zijn welkom, naamloos is prullemand. Op uw grondig gemotiveerd verzoek laten
we uw naam weg. Lezersbrieven hebben betrekking
op de RUG in het algemeen of artikels in Schamper.
KERNREDAKTIE: Nancy Boerjan, Gert Defever,

Inge Deman, Dimitry Masyn en Pol Sierens.
VERANTW. UITG.: Gert Defever, St.- Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.
REDAKTIE: Flor Verschaeve, Frank Ostyn, Guy
De Troyer, lef Stuyvaert, Piet Verbeest, Bert Lema , Wim Defoort en Boudewijn Brabant.
KOMPUTER-LAY-OUT: Barcard c.v.,F.Ferrerlaan 119,9000 Gent. DRUKKERIJ: P.V.B.A. Goff,
Pijnderstraat 28, Gent.
OPLAGE : 5000 exemplaren, gratis verspreid in
alle faculteiten, resto’s en homes van de R ijksuniversiteit Gent.

Met de Beste Wensen voor mei en juni. Wij beginnen onze grote zomerslaap. In oktober
zijn we’r terug. En wie weet word jij een stukje van die 14de jaargang. Wie zin heeft in
schrijven, tekenen, fotograferen, lay-outen... komt op een mooie vrijdag in oktober tussen
13.00 en 14.00u maar eens af. Jullie slaafjes

LEZERSBRIEVEN

KEN HET KUC,
meer dan een lezersbrief.
Behalve het feit dat de Proteastudentenvereniging
meent aanspraak te kunnen maken op een plaats
tussen het PFK, ergeren wij ons tegenwoordig ook
in sterke mate over sommige uitspraken die sommigen zonder schroom maken. Het gaat dan om
uitspraken omtrent het Katholiek Universitair
Centrum (K.U.C.).
Kritiek spuien is gezond, als hij maar enigszins gegrond is. Wij willen langs deze weg sommige stellingen ontkrachten en andere dingen van onze kant
uit ietwat verantwoorden. Een recht op antwoord
tegen ontastbare Verwijten’.
’Het KUC is oerkatholiek, en dus oerconservatief
en ik heb er dus niks mee te vandoen’.
Het is inderdaad zo dat wij de ’K’ niet onze naam
schrappen. Uiteraard zien wij de inhoud van die ’K’
niet als onveranderlijk. Zeker is dat wij de evangelische kern van ons christelijk geloof -onze identiteit zeg maar- niet wensen te loochenen. Wij heb-

ben hierbij grote reserves t.o.v. het huidige ’pluralisme’ dat veelal een pseudo-pluralisme is. Dit
laatste wordt veelal verward met ’we gaan het elkaar in dit komitee niet te moeilijk maken, nietwaar?’
Neen, we verzorgen geen bedevaarten en heiligenprocessies zoals een student laatst meende. En in
de kuc-werking ervaren wij elke dag dat dialoog met
atheïsten zeer verrijkend van aard kan zijn. Zo simpel is dat.
’Zulke al te serieuze onderwerpen in het kuc’.
Eerst enkele kernwoorden: zingen, schaatsen, baraktiviteit, Woody Allen (film), volksdansen...
Naast deze aktiviteiten, zien wij het als een vereiste
voor een centrum dat zich ’universitair en katholiek’ wenst te noemen, dat het openstaat voor het
soort dingen als ’debatten rond ontwikkelingssamenwerking; voor prenten van ietwat zwaarder gehalte dan een Woody Allen. Dat het openstaat voor
een geïllustreerde getuigenis uit Centraal-Amerika, dat het bij de pinken blijft wat de nieuwe stromingen in het geloofsvertoon aangaat. Zinnig staat
nl. niet steeds voor bloedemstig.
’Het kuc heeft geen grond onder de voeten, het
doet nooit uitspraken, het waagt zich daar niet aan’.
Dit lijkt ons nogal inspelen op een befaamde CVPhouding. Primo: een authentieke evangelietekst
kan tot heel wat konkrete handelingen inspireren.
Secundo: ons antwoord op de vraag van het KVHV
(n.v.d.r. Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) om onze lokalen te gebruiken, evenals de
vraag tot toetreding - ons gesteld door de Protea
studentenvereniging - tot het PFK, was een duidelijk NEEN. Met motivatie. Het kuc geeft kortelings
een pamflet uit waarin het zich meer zal profileren
(ook inzake racisme). De doelstellingen van het kuc
verschijnen kortelings in de brochure uitgegeven
door het PFK.
’Het kuc doet geen moeite om zich bekend te maken’
Dit is ten dele zo. Hoed af voor de student die van
tussen de glanzende gesponsorde affiches (op sommige plaatsen een centimeter-dikke laag) onze kucvellen kan halen. Binnen het kuc gaat de zoektocht
naar andere vormen van bekendmaking verder.
Welke student weet zo b.v. op dit moment dat het
volstaat om te bellen naar 25.35.12. om maandelijks
een ’wat te doen op het kuc’ in de bus te krijgen.

’Geen tijd, geen tijd’.
De vraag is o.i. eerder welke prioriteiten je stelt om
je vrije uurtjes te benutten.
’Het kuc heb je alles behalve nodig’.
Je kan moeilijk stellen dat dit onjuist is. Wel kan je
met grote zekerheid zeggen dat de persoon die garant staat voor deze uitspraak nooit naar het kuc
kwam, of er dan toch weinig van begrepen heeft.
Wat ons betreft is komen naar of engagement in,
zoiets als het kuc een zinnige tijdsbesteding waar je
samen leert denken, voelen, leven. Of dat dan toch
kunt leren.
Een plaats waar je geconfronteerd wordt met verschillende (nieuwe) denkrichtingen van allerlei
aard. Waar je aangamoedigd wordt de dingen niet
zomaar over je lijf heen te laten gaan.
Slaan wij de bal erg mis als wij beweren dat de
R.U.G. ernstig te kort schiet in haar mens- vorming. Ze leidt uiteraard niet tot vakidiotie, maar
soms neigt het er naar toe.
Overigens zijn wij de mening toegedaan dat racisme, de bouw van kerncentrales en de Amerikaanse hulp aan de kontra’s zo spoedig mogelijk
dient stopgezet te worden.
Wim Magerman, namens de KUC-ploeg.

OPEN BRIEF
Gent, 15 maart ’88
Aan Prof. dr. Bouckaert, Hoogleraar R.U.G.
Zeer Geachte Professor
Recentelijk vernamen wij dat U als moderator zou
optreden in een ’debat’, georganiseerd door de studentenvereniging Protea, op 24 maart a.s. Wij vinden het een verontrustende gedachte dat een gerespekteerd liberaal hoogleraar van de Rijksuniversiteit zijn medewerking zou verlenen aan deze manifestatie. En wel om de volgende redenen :
De Protea studentenvereniging is, zoals de naam
laat vermoeden, een zusterorganisatie van de nationale Proteavereniging en streeft dezelfde doelstelling na. Deze doelstelling is de verdediging van het
huidige regime in Zuid-Afrika omdat m en: "objektieve informatie wil verspreiden", "Zuid-Afrika als
Westers land positief moet benaderen", "moet vermijden dat Zuid-Afrika ten prooi valt aan het com-

munisme".
Dit komt erop neer, en de praktijk bewijst dit, dat
Protea er zich op toelegt om Apartheid als systeem
te propageren en de huidige politiek van de ZuidAfrikaanse regering goed te praten, en dit voor een
zo breed mogelijk publiek. Wij moeten erop wijzen
dat:
De V.N. (zowel de Algemene Vergadering als de
Veiligheidsraad) Apartheid veroordeeld hebben
als "een misdaad tegen de mensheid".
-In België art. 3 van de wet van 30 juli 1981 stelt dat
"gestrafd wordt hij die behoort tot een vereniging
die openlijk en herhaaldelijk rassenscheiding verkondigt of hij die een zodanige vereniging zijn medewerking verleent".
-De regering in Pretoria sedert meer dan een jaar
een zware perscensuur handhaaft en het dus zelf
niet erg meent met het verstrekken van objektieve
informatie.
-Zuid-Afrika een anti-demokratische en agressieve
politiek voert. Wij vermalden slechts het verbod
van actie voor 17 (overblijvende) oppositiegroepen,
de wederrechtelijke bezetting van Namibië en de
rechtstreekse en onrechtstreekse oorlogsvoering
tegen Angola en Mozambique.
-De recente gebeurtenissen wijzen erop dat er geen
sprake kan zijn van enige goede wil vanwege de Zuidafrikaanse regering om te kómen tot een rechtvaardige oplossing.
Verder willen wij er U op attent maken (of doet dit
misschien minder terzake ?) dat Protea nauwe banden heeft met extreemrechtse groeperingen (Were
Di, VMO, NSV).
Dit alles voor ogen houdend, geachte professor,
zult U dus licht begrijpen waarom wij verontrust
zijn. U kunt er immers van op aan dat het "debat"
zal misbruikt worden om vulgaire propaganda te
maken voor een immorele situatie. Anderzijds zal
U door Uw aanwezigheid een akademisch karakter
verlenen aan Protea.
Mogen wij U daarom met aandrang vragen om Uw
medewerking aan deze Protea-manifestatie vooralsnog te weigeren ?
Wij zijn er zeker van dat U zich niet wil vereenzelvigen met vulgaire propaganda, noch met immorele
situaties en zien met vertrouwen Uw beslissing tegemoet.
Met de meeste hoogachting,

KORT
GUSBzWEETJES
Uitslagen van de indoormeeting atletiek 2 maart
1988 te Gent.
Bij de dames won Inge De Cockere (GUSB) zowel
de 50 yards horden als vlak. Cynthia Ghysels (ZOVA/RUG) was eerste bij het kogelstoten. In de finale 50 yards horden eindigde Johan Liesabeth
(RUG) eerste. In de finale 50 yards vlak eindigden
Frank M eulew aeter (AVLO/RUG), Koen De
Fauw (KASVO/RUG) en Eddy Albrecht (RACO/RUG) eerste, tweede en vijfde. Op de 1000
meter 1ste reeks werden Kurt Devriese (RUG), Patrick Van Waes (AVLO/RUG) en Eddy Albrecht
(RACO/RUG) 1ste, 2de en 3de. In de 2de reeks
van de 1000 meter werd Frank Vanneste (RUG)
2de. Bij het hoogspringen kreeg Peter Vetter
(RUG) een 3de plaats.

STUDENTENSEKRET ARIAAT
Vanaf april kun je enkel op dinsdag en donderdag
terecht op het studentensekretariaat. (GD)

BONNETJES

PROFFEN OP DE ROOSTER

Vanaf nu wordt er met cash in de
universitaire cafetaria’s betaald.
Bonnetjes zijn nog geldig tot 30
september 1988.

(vervolg p. 1)
Op het vlak van het onderwijs
wordt er voorgesteld om met
volgende zaken rekening te
houden:
1. Nauwgezetheid bij nakoming van universitaire verplichtingen (college geven, examens afhem en, evaluaties
verrichten, faculteitsvergaderingen en commissiewerk).
2. Als een sterke negatieve
factor moet, in voorkomend
geval, worden aanzien, het regelmatig afwentelen van collegeverplichtingen door het
betrokken OP-lid op medewerkers indien daartoe geen
officiële suppleantie was toegestaan.

PFK, eine Plekke
Für eine Karriere.
Karl Crabbé (’t Zal Wel Gaan, 2de kan. Geschiedenis en ooit eindredacteur bij Schamper) is verkozen tot nieuw voorzitter van het Politiek en Filosofisch Konvent, waarmee hij Peter Defreyne opvolgt. (CDS, Schamper 252, 253, 255).

3. Didaktische waarde: Hoedanigheid en duidelijkheid
van mondelinge uiteenzettingen. Het bestaan de verstaanbaarheid, de verzorgdheid en
volledigheid van een syllabus.
Het wetenschappelijk gehalte
van de syllabus. De aanpassing van het verstrekte onderwijs aan de evolutie van de
wetenschap.

PRIM EUR?!?
In november 1988 komt er een groots opgezette
tentoonstelling over 20 jaar Studentenaktiviteiten
1968-1988. Voor de realisatie hiervan wordt er
nauw samengewerkt met het Archief van de RUG.
Plaats van het gebeuren is nog niet duidelijk. Pand
of de Brug.

4. Begeleiding van afstudeerwerken.
5. Begeleiding van doctorale
proefschriften en proefschriften leidend tot de graad van
geaggregeerde voor het hoger
onderwijs.

DRINGEND
Aan de studentenorganisaties wordt gevraagd hun
materiaal zo vlug mogelijk binnen te brengen. Dit
is noodzakelijk om het studentenarchief in orde te
houden en om eventueel je subsidies verder te krijgen. Volgend jaar is misschien te laat omdat heel
wat verenigingen dan een grondige personeelswissel ondergaan. Vandaar...

6. Prestaties ten behoeve van
ontwikkelingslanden.

2 men, a drummachine and a dame blanche, foto GD.

Een aantal van deze zaken
(vooral onder 1, 2 en 3) kunnen het beste door de studenten van de betrokken docent,

geassociëerd docent, hoogleraar of geassocieerd hoogleraar beoordeeld worden.
Daartoe zou de Onderwijscommissie van de betrokken
faculteit b.v. om de 3 jaar een
opiniepeiling over de OP-leden kunnen organiseren onder hun studenten en nog
aanwezige studenten van vorige jaren. Dat de aantallen
van deze studenten niet te
klein mogen zijn spreekt vanzelf en het is wenselijk dat als
er een benoeming tot gewoon
hoogleraar ter sprake komt,
een drietal in de tijd gespreide
waarderingen van het betrokken OP-lid beschikbaar zijn.
Ook zouden de uitkomsten
van elke peiling onmiddelijk
aan de betrokkene moeten
m edegedeeld worden zodat
deze er rekening kan mee
houden voor de verdere vervulling van zijn onderwijstaak.
Op het vlak van onderzoek en
wetenschappelijk werk worden ook enkele eisen gesteld.
Wij vernielden ze hier niet
om dat we vooral aandacht
voor de pedagogische kwaliteiten van de proffen hebben.
Als de betrokken OP-leden te
kort schieten op meerdere
van deze terreinen dan is het
inderdaad wenselijk dat er
maatregelen (gaande van verwittigingen tot sancties) kunnen genomen worden. Of dit
voorstel door de RvB (geheel,
gedeeltelijk of flink aangepast) wordt goedgekeurd,
vertellen we je ooit wel eens
volgend jaar.
(GD)

MIJN NICHTJE IS OOK BEST LOLLIG
Aan je oorlelletje kleefden zandstrandkorreltjes
die zich om je prikgaatje hadden geschaard. Het
was je rechteroor, dat betekende iets, weet ik veel
wat. Je vroeg wat ik hebben moest. ’Doe maar een
groentje.’, zei ik. Dat begreep Ober niet. Het werd
wat stilletjes. We volgden de macho’s die de wind
handig in hun zeilen vingen en de surfplanken in allerlei bochten wrongen, diepe kuilen in het schuimende wateroppervlak knepen. Je wachtte toen
Ober terugkwam met z’n vingertoppen en daarop
het schoteltje dat de twee glaasjes menthe ondersteunde. Ik ging harstikke minderwaardig bij je af,
vermoedde ik. Dat was niet zo. Een inboorling
kwam het terrasje opgestapt. Hij had grijze stoppels op z’n kastanjebruine huid die als honig om z’n
beenderen droop. Z’n lippen waren een stille dood
gestorven, nutteloos geworden toen ook die laatste
zwarte kies z’n ontslag aanvaard had en op straat
gegooid was. De man had boeketjes op z’n bovenarm rustend. ’Import.’, dacht ik vastbesloten, jij
niet, jij haalde stuivers boven tafel, wenkte de sterveling, bevool hem enkele rozen en stuurde hem
weg in z’n doffe ellende: ’Important.’, dacht ik. Heel
belangrijk wellicht, want je gaf me de rozen en akteerde een windkusje. Kinderen giechelden om dat
gekke, maar ouders vertikten dit spottelijk leedvermaak. Ik tuitte m’n lippen en ...
En toen was er Jos Brink, Boudewijn Büch, J.R.
Ackerly, Paus Pius en ga maar verder af. De wereld
lijkt plots niet meer op stelten te staan als Luis zich
een mannelijk naakt schildert, als de Schamper-redaktie bij hun 250ste een macho op de cover krijgt,
als Büch een pijp-scene in z’n werk ’Links’ publiceert, als Maurice op het witte doek verschijnt, laat
staan dat de Italiaanse film ’Salo’ voor enige opschudding gezoigd zou hebben. ’Weg Taboe.’,
skandeert men in de gelederen. Hoeft men nog te
spreken van homoseksualiteit of heteroseksualiteit
en andere troep ? Kan men al spreken in termen
van: ’Zo kan het ook!’, en vooral ’Zo mag het ook!’?
’Nee’, lijkt een meer dan duidelijk antwoord voor
de twee homo-groepen die wij aan de tand voelden.
In een eerste hoofdstukje vatten we ’Verkeerd Geparkeerd’ bij de lurven, een proces verbaal. Daarna de kogel voor het ’Roze Geweertje’.

Guido, pol. en soc. wetenschappen
Jean, rechten
Willem, geschiedenis
Ilse, rechten
Steven, pol. en soc. wetenschappen
Filip, filosofie
Koen, moraalfilosofie
Gerard, geschiedenis

Het probleem is niet dat iemand homoseksueel is,
inaar hoe men er tegen aan kijkt, lijkt voor Ilse een
meer dan bevredigende stelregel.

OP VOEDING
Volgens Freud was homoseksualiteit een resultante van kastratievrees, overidentifikatie met de
ouders die maar half ouders waren, en narcisme.
Filip wil daar nog nodig aan toe voegen dat het ook
Freud was die beweerde dat iedereen biseksueel is
en dat de opvoeding bepaalt in welke richting alles
overhelt. Maar ook daarover lijkt nogal wat onenigheid te bestaan.
’Ik voelde vroeger andere interesses die mij toen
waarschijnlijk ietsje gericht hebben.’, meent Jean
nog te weten. ’Poppen spelen. Iets fijners, iets eleganter. Maar dat homofielen zich als vrouwen voelen of voordoen, dat is je reinste onzin.’ Voor de
meesten heeft de opvoeding niet de minste rol gespeeld in het ’homo-worden’ of ’-zijn’. Bij de geboorte leek het spelletje dus al gespeeld te zijn en
mag men op een vraag als ’Hoe ben je homoseksueel geworden ?’ gerust en terecht antwoorden
met: ’Hoe ben je heteroseksueel geworden ?’ Volgens Filip heeft ook nooit iemand gezocht naar de
oorzaak van heterofilie. Niemand weet tenslotte
wat de oorzaak is, maar ze zijn aan het zoeken, zegt
ie. Naar Willem beweert, hoeft dat zelfs niet. ’Wat
zal men met de opgeleverde resultaten aanvangen
?’, vraagt ie me opgehitst en ik die dacht dat journalisten... . ’Mensen veranderen ? Ach, man. Kom
nou.’ ’En trouwens:,’ wil Filip nog zeggen, ’de elektrische shoktherapie waar die Ghysbrecht het over
heeft, is geen psychologie meer, maar pure volksschennis.’Als je zoiets vooreen auditorium van 600
man verkondigt, dan moetje daar, procentueel gezien, toch wel een vijftigtal studenten mee benadelen. Dat kan niet verder, zo, stelt Willem onthutst
vast.

WIE OF WAT EN
MISSCHIEN WEL HOE ?
Bij Verkeerd Geparkeerd is zeer de vraag wie of
wat Verkeerd Geparkeerd is. En dit in dubbele betekenis. Wat ?
’Onze homo-beweging is opgericht als alternatief
voor de homo-bars.’, beweren ze. ’We praten over
SEX.’, weet Filip.’Het moet maar es uit zijn met de
eenzaamheid waar homo-debutanten mee te kampen hebben, en dat ze dan ook nog weten dat er
niet alleen ’pseudo-bordelen’ voor hen bestaan.
Verkeerd Geparkeerd is voor ons een flard groepsbewustzijn en erkenning.’Een duidelijke stelling.
Maar ’wie’ is dan verkeerd geparkeerd ? De homo’s
of de maatschappij ? Willem en Filip insinueren de
oplossing: ’Indien het concept "schuilnaam" voor
dit interview geen probleem was, dan zat ik hier
niet. Dan was dit interview een vorm van exhibitionisme. Ik heb er daarentegen belang bij dat bepaalde mensen niet weten dat ik homoseksueel ben,
hoe klein dat aantal ook moge zijn. Ik weet in ieder

geval dat ik een hoop ellende ga krijgen, maar dan
zal die miserie niet van mijn kant komen, maar van
die enkele intolerante individuen.” Als je het in je
eigen klas bekend maakt,’zegt Willem, ’dan is er
meteen een aantal mensen die in een licht boogje
om je heen lopen omdat ze denken dat je voortdurend op "jacht" bent. Terwijl dat bij "gewone" hetero’s ook niet het geval is. De mensen gaan meteen
helemaal anders tegenover je reageren. Dat is ontzettend vervelend.’Of ze tevreden zijn met hun
"werkgroep", vraag ik hen. ’Nee.’, klinkt het kollektief. De kameraden aan de VUB doen het blijkbaar
heel wat beter. Maar die hebben er dan ook al zes

BUONGIORNO ROMA !
Vakantiecursussen Italiaans
en Kunstgeschiedenis
Twee weken cursus +
verblijf in Rome

11.590 fr.
juni/juli/augustus/september
Informatie: Hélène Raets
Tel. (016)60.33.84 (na 17.00 u.)
ADVERTENTIE

Who’s who:

jaar op zitten. ’En daar heb je dan ook een Vrije
Universiteit voor.’ Wat er dan zoveel beter is ?,
luidt de volgende vraag. ’Ze zijn er veel losser.’, Filip alweer. Losser ? ’Wij willen niet losser worden,
wij willen dat het publiek losser wordt. Alleen weten we nog niet goed hoe dat moet. Wij hebben nog
geen specifieke doeleinden.’

JUST GAY
Ik bid: ’Jezus, gooi de boeien los.’ Jezus vraagt: ’Wat
moet er los ? De boeien of de boot ? En hoe los
moeten ze ? Ietsje losser, mediokriet losser, of radikaal losser ?’
Jeam’Ik eis enkel dat de maatschappij zich iets ruimer en opener opstelt ten opzichte van onze sociale
groep. Dat iedereen zijn zin en gevoel kan krijgen
of hebben. Er is ook geen sprake van ’ziekte’ of ’remedie’. In het begin vond ik het wel iets raar, maar
na een tijdje kon ik dat heel normaal vinden. Zelfmoord is nooit bij me opgekomen.’
Filip:’Ik voelde het al aan zevenjarige leeftijd. Ik
dacht: die mannen, daar is wat aan. Waarom zou je
jezelf riioeten ontvluchten of genezen. Het is gewoon al je hele leven zo. De enige oplossing ligt dan
ook in het feit dat de maatschappij zich begrijpelijker opstelt.’
Geen skrupules bij Verkeerd Geparkeerd. Volgens
haar leden is er helemaal niemand fout gaan staan,
maar de ene verwijt de andere dat hij zwart ziet.

Opvoeding, ouders. Wat weten de ouders ervan ?
Hoe was hun reaktie ?
Steven: ’Ik heb het al een tijdje geleden verteld. Ik
heb een anderhalf jaar gewacht om daar mee van
wal te steken. Het was heel vervelend om alles
achter te houden. Toen heb ik maar es m'n stoute
schoentjes aangetrokken en gezegd: ’Nu zeg ik het.',
en toen heb ik het gezegd.’ Nou, zeg.
’Nu vragen ze zich echter nog altijd af,’ gaat Steven
verder, ’of het wel goed is of ik naar Verkeerd Geparkeerd ga. Dan lallen ze van: ’Die beïnvloeden je
alleen maar.’ en ’Daar word je homoseksueel. Je bent nog niet volwassen genoeg om het al voor jezelf
te beslissen.’ Met Ilse ging het er een stuk beter af.
In het begin was het ietsje emotioneel, zegt ze, maar
nu gaat het wel. Er wordt amper over gepraat en
m’n ouders staan heel positief t.o.v. Verkeerd Geparkeerd.

GRYERE EN
KARRYERE
De meesten onder de leden van Verkeerd Geparkeerd hebben geen bijkomende schrik tegenover de
maatschappij en toekomst, ondanks de aanblijvende homofobie of potenrammers. Integendeel,
besluit Willem. ’Homoseksuelen hebben meer toekomstperepektieven dan hetero’s. Deze laatsten
moeten zich met het geleuter van de peuter en de
kleuter bezighouden, (vervolg p. 4)

(vervolg p. 3)
Daar hoeven wij ons helemaal geen zorgen om te
maken.’ Een zee van tijd en inspiratie lijken ze te
hebben. ’Kijk maar es hoeveel kunstenaars homoseksueel zijn.’, zegt ie. ’En als ik zie wat een hopen
homoseksuelen beroemd zijn geworden, dan ben ik
daar vrij trots over.’ De kliek vervormt tot gul gebulder. ’In het humaniora-onderwijs kreeg je bijvoorbeeld nooit te horen dat een bepaalde intellektueel homofiel was, terwijl dat eigenlijk vrij essentieel was.’
Wat met de gehuwde homoseksueel, vraag ik hen.
’Jammer voor hen.’, merkt Jean op, ’Je hoeft toch
niet meteen te gaan trouwen. De maatschappij
staat wel wat ongunstig tegenover onze groep maar
er zijn even goed beroepen die niet de minste problemen scheppen. Kijk maar es naar het kunstmilieu.’ Daar moeten we het straks maar es over hebben, zeg ik. ’Ofwel moeten die mensen een gespleten (seks-?n.v.d.r.) leven hebben, of ze staan onder
immense druk. Daar kunnen ze niet van tussenuit.’,
wil Guido kwijt. ’Voor biseksuelen ligt de zaak enigszins anders.’ En dan gaat Gerard voor de mikrofoon (Eindelijk, zucht ik): ’Veel hangt af van je gedrag. Als je jezelf kunt bewijzen dan heb je eenvoudigweg geen problemen. Je moet in het openbaar
natuurlijk niet gaan provoceren door met je
vriendje hand in hand te lopen.’ Het mag dus niet
uit de hand lopen, besluit ik. Er moet orde zijn in
de samenleving, en de algemene mentaliteit heeft
die orde in de hand. Het homofiele pinkje voelt zich
maar al te vaak de sigaar. Het taboe is in geen enkele zin doorbroken. Laat staan dat de seksuele revolutie voor enige verandering gezorgd heeft. Ware
het niet dat de mensen het toen leuk vonden opgemaakte nichten door straten te zien paraderen. In
wezen is er maar bitter weinig omgevormd.’

PINK RIFLES

De eeuwige Verspilling van het zaad’ blijft dus, besluit ik. ’Ach, man.’ kijft Filip, ’Als je een natte
droom hebt, is dat ook verspilling van het zaad. Als
je coïteert worden er miljoenen zaadcellen geloodst, en dan is er maar ééntje, ééntje die uiteindelijk de voortplanting bewerkstelligt.’ Dus wat
zeik je over zaadverspilling, denkt ie, er is gewoon
die kristelijke mentaliteit die het rollenpatroon als
zijn heilige neemt. ’Elke groep moet zijn zwarte
schaap.’ ’Een man die zich laat nemen wordt niet
getolereerd want enkel vrouwen mogen zich laten
nemen. Mannen moeten nemen. Zo leeft het gedachtengoedje in het patroon.’, vlotte praters.

ONDER HOMO’S
Ilse. Ilse is ook homoseksueel. Dat lijkt in jullie
brein niet van een leien dakje te lopen, meent
Ilse.’Als er over homoseksualiteit gesproken wordt,
dan wordt er meteen maar geassocieerd met het
mannelijk geslacht. Nu wil ik jullie er ook nog even
op wijzen dat er ook zoiets als een lesbienne bestaat. En dat daarmee weinig rekening gehouden
wordt, blijkt nog maar es uit dit interview.’ De mannelijke staf van Verkeerd Geparkeerd is het daar
zondere enige moeite mee eens, maar heeft het wel
vaak es moeilijker om in termen van Lesbiennes
over homoseksualiteit te diskussiëren. Vergeef het
ons, Ilse, want we weten nog nauwelijks wat we
doen of zeggen.
Trouwens, hoe staan jullie ten opzichte van het andere geslacht ?’, is m’n slotvraag.
’Men zegt wel dat homo’s makkelijker met jongens
omgaan, maar ik ga vlugger naar meisjes omdat die

Het Roze Geweertje, Visserij 143, 9000
Gent. tel: 091/24.20.44 op maandag van
16.00 tot 20.00u en op zaterdag van lO.OOu
tot 13.00u.
Verkeerd Geparkeerd, Nieuwewijkstr. 21,
9000 G e n t, o f te le f o n e r e n n a a r
091/23.98.44. (Peter Verhaegen), ’s woensdags na 20.00u.
Roze Koorts, elke maandag van 19.30u tot
20.00u op Radio Toestel, 106.1.

JONGERENVAKANTIEBEURS
Op 1 en 2 april organiseert het JongerenAdviesCentrum (JAC) een jongerenvakantiebeurs in zaal
Vooruit.
Dit doen zij om tegemoet te komen aan de vraag
die er onder jongeren bestaat naar meer info over
vakantiebesteding en -mogelijkheden. Deze beurs
gaat voor de 3de keer door en naar aanleiding van
het grote succes van de vorige uitgaven worden er
nu 2 dagen en 3 zalen voor uitgetrokken. Behalve
het JAC zullen er een 35-tal organisaties aanwezig
zijn.
Wil je meer weten over het JAC, jobstudenten in
binnen- en buitenland, je rechten als jobstudent en
vakantiemogelijkheden, taalvakanties, au pair, internationale uitwisselingen, trektochten, kreatieve
vakantie, spoitvakantie of vrijwilligerswerk dan
wordt je verwacht op 1 april van 14-20.00u en op 2
april van ll-18.00u.
Inkom is gratis en er is een bar.
Het JAC zelf vind je in het Gewad 5 (nabij het Gravensteen). Tel.nr. 091/23.68.82. (F.V.)

ook makkelijker aanspreekbaar zijn. Ik ben bang
van jongens.’ ’Vrouwen vinden het met homo’s wel
es leuker omdat die laatste hen niet in bed willen.’,
zegt men nog. ’Is dat zo ?’, denk ik, hen bedankend
voor het lollige, interessante vraaggesprek.

LEVEN BIS
De oosterse geur deed m’n ogen rood aanlopen. Ik
kwijlde, ijlde, werd hysterisch. Rozemarijn had me
achterover gedrukt en ik was zacht beland tussen
tapijt en kussen. Heette dit nosotroferen of martelen ? Jonas steeg op uit z’n koninklijke troon en ging

op m’n middel zitten, forceerde m’n maagelijk slot,
sleurde m’n armen boven het hoofd, wijd uitgestrekt. Hij kwam gevaarlijk dicht (Nou, gevaarlijk.)
op me liggen en blies z’n adem onder m’n neusvleugels. ’Jij gaat leven, kerel!’ Z’n ogen drongen
diep in me door. Rond z’n schedel schemerde een
helblauwe aureool. Hij duwde z’n wipneus tussen
m’n halfgesloten lippen. Niet goed wetend wat aan
te vangen en het hete vlees beseffende, tuitte ik m’n
lippen e n ...
En ik had het eigenlijk best nog leuk gevonden. Ook
dit was leven. Wisten die mensen dat wel, daar buiten ? Of wilden die het niet weten ?
In ieder geval, ’jullie gaan leven’ !!
Dimitry Masyn

Koen oogt anders. Wat is anders ? Anders dan de
normen. Moeten nonnen nageleefd worden ? Hij
oogt dus: gelakte nagels, volle vlezige lippen, misschien wel geverfde lange haren, gis ik. Zoiets durf
ik niet te vragen. Dat zou volkomen idioot klinken.
M’n bandrecorder heeft het wat moeilijk zijn stem
te vatten. Waarom moet deze beschrijving ?, vraag
ik me angstvallig af. Waarom precies deze jongeman ? Omdat ie homoseksueel is ? Ach, kom man.
Dat kun je toch niet menen ? Het antwoord teistert
me, maar ik blijf het U schuldig. ’Het Roze Geweertje is samen met Verkeerd Geparkeerd aan het
begin van dit akademiejaar ontstaan.’, vertelt Koen
me, ’Maar we zijn na een tijdje uit elkaar gegroeid,
wat toen helemaal niet betekende dat we tegenstrijdige ideologieën hadden. Verkeerd Geparkeerd,’
zegt Koen, ’is meer gericht op persoonlijke "coming-out", terwijl het Roze Geweertje een meer
kollektieve "coming-out" in de mot heeft. Wat ons
politiek streven betreft, kan ik U de drie hoofdlijnen van de hand doen.’, mompelt ie. T en eerste:
Daar positie nemen waar homoseksuelen bedreigd
worden, Twee: bevrijding van de homoseksualiteit
uit een maatschappij die heteroseksuele normen
stelt. Drie: Een herstel van de solidariteit tussen de
basisbewegingen andere sociale bewegingen. Want
we weten ook wel dat we die bevrijding niet alleen
aankunnen.
Wat die bevrijding konkreet inhoudt, vraag ik hem.
’Als je maar even kijkt welke ideologie de maatschappij hanteert, wordt alles je meteen duidelijk.
Kijk maar es naar de ruimte die de samenleving ons
geeft om onszelf te zijn. Die ruimte beperkt zich tot
privé-kringen en een paar uitgelezen plaatsen. Om
dan nog niet te spreken van de stijgende agressie
jegens onze sociale groep.’ Wat eisen jullie dan, reagerend op deze voortschrijdende anti-homo-tendens ? ’Simpel.’, antwoord Koen, ’Wij vragen bijvoorbeeld voorlichting over homoseksualiteit,
evenwaardig aan heteroseksualiteit, want er zijn
nog altijd mensen die omwille van dit taboe, een
hele poos in hun leven alleen staan. Deze voorlichting mag niet integratie-gericht zijn,’, voegt hij er
nog aan toe, ’Want wij hoeven helemaal niet op hetero’s te lijken.’ Karyère ? ’Karrière interesseert me
persoonlijk niet. Wat me wel bezighoudt is die antihomo-tendens waar ik me tegen wil afzetten.’ Tolerantie is geen oplossing voor het homo- probleem, meent Koen te weten. ’Tolerantie is iets zeer
repressiefs en wordt enkel nagestreefd door mensen die zich willen integreren. Het is natuurlijk wel
een stuk leuker als je getolereerd wordt, maar ik
denk dat enkel gelijkwaardige benadering ten opzichte van de homo’s de oplossing zal bieden. Dus
niet enkel vam’Ja. Dat kan ook wel !’
Dimitry Masyn

MET DE DOKTER OP SCHOOT: PEP JE KREK!
Maart in Gent: na een winter van het moderne type (zacht, kleurloos en ieder jaar
korter), zijn de zwaluwen opnieuw in het
land. Op het St.- Pietersplein is sinds een
paar weken een ander soort trekvogels
neergestreken. Het oliebollencirkus
loopt er meer dan ooit gesmeerd. Achter
het hoekje kotst een ongelukkig "proefkonijn zijn ingewanden uit.
Eigen schuld, dikke bult. Hij had maar bij moeder
thuis moeten blijven, ze ging net visjes bakken.
Twee straten verder staan de emmers al klaar: het
eresaluut van de Gentse student aan de eerste, aangenaam strelende zonnestralen. Wie zich op straat
waagt, krijgt onvermijdelijk een (nat) pak voor de
broek. Een reden te meer om je op je kamertje gedeisd te houden en SCHAMPER te lezen. Daar
vind je bij voorbeeld hoe je straks de tijd die je nu
aan het verliezen bent, dubbel en dik in kan halen.
Heel wat studenten (naar schatting zo’n 40%) grijpt
in de blok- en examenperiode naar geestesversterkende middelen. Rond deze tijd van het jaar worden de studentenartsen overspoeld door verzoekjes
en smeekbeden om voorschriften voor pepmiddelen te verschaffen.
De artsen zitten hier echter erg mee verveeld en geven niet graag aan de verlangens van hun klientèle
toe. Voor eens en altijd: pepmiddelen zijn SHIT. Je
blijft er dus liefst netjes met je pootjes van af. Wie
hier even bij moet slikken, zou dit best nu meteen

doen en zet zich daarna best schrap voor wat nu
volgt.

THE HARD STUFF
Onder druk van tijdsnood en stress zoekt een student vaak zijn laatste heil in pepmiddelen. Hij
denkt dat ze zijn geest zullen verruimen en zijn lichaam beter bestand zullen maken tegen de wekenlange slijtageslag van blok en examens. Hierbij
moeten we een onderscheid maken tussen de "psychofarmaka", diehet prestatiepeil drastisch omhoog kunnen jagen, en de vitaminepillen, die een
louter suggestieve werking bezitten.
Psychofarmaka (amfetaminen en afgeleiden) hebben meer dan eens bewezen effectief te zijn. Sportlui die net een tikkeltje tekortkomen, stijgen door
het slikken van doping ver boven hun normale mogelijkheden uit. Amfetaminen worden ook op grote
schaal als eetlustremmers gebruikt. Ze maken het
mogelijk om op korte tijd betrekkelijk veel af te vallen. Captagon, Pervitin en Dedexine zijn enkele bekende stimulerende middelen.
Toch is het gebruik van deze produkten voor studenten sterk af te raden. De relatieve voordelen die
ze bezitten, wegen immers niet op tegen de vele gevaren en onaangename bijverschijnselen, die eraan
vastgeknoopt zijn. Op lange termijn leidt het slikken van amfetamines tot een volledige psychische
en fysische afhankelijkheid. In ieder krot (ook op
deze redactie) huist er wel een Captagon-junkie.
Ook de andere fysische nevenverschijnselen van
pepmiddelen zijn niet mis: hartkloppingen, slapeloosheid, angstreacties, ongecontroleerde, emtio-

nele uitbarstingen... Een pep-verslaafde slaat totaal
aan het flippen.
Het gebruik van amfetaminen is nog steeds niet
toegelaten. Zowel de slikker als de arts die hem het
voorschrift bezorgt, zijn strafbaar en komen in aanmerking voor gerechtelijke vervolging.

VOOR DE SOFTJES
Vitaminepillen zijn heel wat minder gevaarlijk dan
psychofarmaka, maar in feite even goed te missen.
Hun enig nut ligt in het PLACEBO-effect, dat ze
teweegbrengen. Ze hebben een louter suggestieve
waarde. Wie ervan overtuigd is dat het slikken van
vitaminepillen hem beter tegen destress en de examenslagzal wapenen, zal zich meteen veel zekerder
van zijn stuk voelen en zal automatisch hoger scoren. Meer hebben ze echter niet om het lijf.
De artsen komen bijgevolg voor een levensgroot dilemma te staan: is het verantwoord om dure medicijnen voor te schrijven, die in se geen tastbare resultaten te bieden hebben en waar bijgevolg alleen
de farmaceutische industrie echt iets aan heeft? De
student die wanhopig op zoek is naar het wondermiddel van de eeuw, koopt echter een kat in een
zak.
Daarom raden de studentenartsen het gebruik van
placebo-pillen zoveel mogelijk af. Alleen zuigelingen (een relatief klein percentage onder het studentenallegaartje), zwangere vrouwen, bejaarden
en alcoholici kunnen een extra vitaminetoevoer
goed gebruiken.
(vervolg p.6)
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NU OOK Home BOUDEWUN
CAFETARIA

Het Cafetaria in Home
Boudewijn (Harelbekestraat 72)
wordt na de Paasvakantie in
gebruik genomen
Openingsuren: 11.30u tot 14.30u !
Welkom !!

HET JAAR
Het jaar is bijna rond. Bijna stond hier dat er weer niks gebeurde dit jaar. Blijkt echter dat het vooral de laatste weken
erg druk is aan de RUG.
Een overzicht:

(vervolg p. 4:)

1. Eurug 1987. Het kostte heel veel energie. Het werd net
geen
flop. Wordt alvast niet herhaald in 1988.
BOEK:
2. Overpoort. November-december 1987 hadden enkelen
van jullie zin in wat vandalisme, glazensmijterij en het nuttigen van vitamine B-rijke dranken op de openbare weg, in casu de Overpoortstraat. De politie greep in, chargeerde en er
vielen enkele gewonden aan beide zijden. Na de kerstvakantie verdween het probleem van zelf.
’s Nachts, als het donker is, lig ik meer dan eens te woelen in 3. Het blad van papier, nr. 250 en dus blad van het jaar.
mijn slaap, zo vertelt men me. Dan schitter ik in spannende 4. Lezersbrief van het jaar. Zie nummer 251, nogmaals onze
oorlogsdromen. Mijn kleine oorlog speelt zich niet af aan het dank aan Lien Verhelst.
front, ik ben de koele verzetsman ver achter de linies.
5. Student-Aid. 4.000.000 fr in Vlaanderen. Mooi van die
Onversaagd en met een duizelingwekkende doodsverachting overval ik dyleeuwe(rikken). Gent hoste ruim 300.000 fr bijeen. Niet écht
namiettransporten, blaas ik spoorwegen op, likwideer ik zwarten, infiltreer
ik in de Gestapo, verberg ik een voltallige Jodenfamilie in het medicijnen- slecht maar toch ook niet je dat.
kastje en help ik gevallen Britse parachutisten naar hun vaderland terug6. Kamerreglement. Flauw van jullie. 4 doden in het laatste
keren. In mijn vrije uurtjes sein ik dan gedecodeerde berichten naar de Belgische regering in Londen en kalk ik anti-Duitse slogans op het kerkhof- trimester van 1987, ten gevolge van branden en het inademuurje.
men van giftige dampen. De studenten lieten het nauwelijks
Ik ben een held, ik. Al mijn vrienden worden opgepakt en naar een concentratiekamp gestuurd, enkele reis. Ik niet, ik zet door, ik. Helaas, hoe groter aan hun hartje komen. Jongkommunisten RUG begonnen
de euforie, hoe bitterder de ontnuchtering, als ik midden in een nieuw en een mobilisatie en hoopten ergens op een herhaling van despannend avontuur tot het ware leven teruggeroepen word. Na mijn eerste
cember 1986 (studenten-acties). Ze organiseerden een dekop muesli kan ik mij dan weer met het bestaan verzoenen.
bat waar nauwelijks studenten maar des te meer huiseigeGeen roekeloze avonturen voor mij, geef mij maar een warm en droog
plaatsje op kantoor. En om 5u naar huis en vroeg naar bed en dromen maar, naars op afkwamen. En het kamerreglement zelf. Dat komt
dromen over wat nooit was, niet is en nooit zal zijn. Zo hoort het nu een- er (zie elders).
maal voor een anti-held.
7. YDC, RUG-regeringscommissaris, een blauwe versnel(vervolg laatste pagina)
ling voor een invalidenwagentje dat RUG (bouwjaar 1817)

Met de dokter op schoot
De rest houdt het maar beter bij een oerdegelijke, gezonde voeding. Die
houdt ondermeer het volgende in : (dagelijks)

SWITCH OUT
AUSCHWITZ !

1. een halve liter melkprodukten (of 100 gram kaas).
2. een warme maaltijd met vlees, vis, ei of peulvruchten
3. grove graanprodukten als bruin brood en havermout
4. aardappelen en verse groenten
Dit alles is nodig om je noodzakelijke dosis dierlijk eiwit, Calcium, ijzer en
vitamine A,B,B1,B2 en C op peil te houden.

Tot slot de gouden raad van een oudgediende: blijf met je knuisten van de
pep af. Opgepept blokken in de vroege uurtjes voor het examen haalt niet
veel meer uit. Hou liever het hoofd koel (neem een douche, haal een frisse
neus) en slaap op zijn minst 4 a 5 uren. Wie fris zit en raak uit de hoek komt,
haalt op een examen altijd betere cijfers dan wie murw geblokt en tollend
van de slaap zijn cursusje afdreunt.
De dames onder u beperken zich dus maar tot de enige echte PIL (daar
zijn we al méér dan tevreden mee) en de mannen laten het slikken maar
best over aan vermoeide Schamper-redacteurs, voor wie er helaas niets anders meer opzit, willen ze een bisjaar in extremis toch nog vermijden.
En dan nu met zijn allen de blok in. En volgend jaar gezond weer op! (PieV)
Hierbij vind je de uren waarop de studentenarts zit. Altijd handig, in mei
en juni maar ook het hele jaar door. M.a.w. dit is een Schamper om veilig
op je nachtkastje te leggen.

ADVIESCENTRUM VOOR STUDENTEN
S1NT-P1ETERSPLE1N 7, 9000 G E N T, T E L 091/23.88.77

BUDDHASBELLY

STUDENTENARTSEN
Karen Klein (K) Koen Verhofstadt (V) Bea Parmentier (P)
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Afspraken kunnen gemaakt worden op het secretariaat van
het Adviescentrum tussen 9 en 17u (ook telefonisch).
Ook op de dag zelf kunnen nog afspraken worden gemaakt.
DRINGENDE OPRQEP
(ook 's nachts of in het week-end) TELEFONEER 23.88.77

Oosterse - Vegetarische Keuken
OPEN
’s middags: 12 u
’s avonds : 18 u
Ook om mee te nemen
HOOGPOORT 30
9000 GENT
091 / 25 17 32

MUZIEK

First we take Manhattan, then we take Antwerp.
De Brugse jaren 70: de kater van de ’ golden sixties’ wegspoelen in bruine Goezeputkroegen met
spaghitti-kunst aan tafels en stickies daaronder;
een barman die steevast de naald (van de stereo ditmaal) onbarmhartig hard neergooit op krakende
platen van nu eens Pink Floyd, Deep Purple, Supertramp of Genesis en dan weer Bob Dylan of
Leonard Cohen terwijl deze eigenste recensent zich
vrolijk maakt over al dat ’scouts-gezeik’, vanwege
Tm a rocker baby,Pm a rocker’, weet je wel.
Wat uw dienaar echter niet vermeldt in dit stukje
lokale geschiedenis is het feit dat-ie even hardnekkig na afloop van iedere night on the town soelaas
en verzachting zocht bij zijn favoriete singer-songwriters, Leonard Cohen incluis. Lange tijd worstelde
ik dan ook met dit jeugdzondebesef want ook in het
heilige jaar 1977 was het niet bepaald punky om
treurwilgen als Cohen te adoreren. Zijn platen dan
maar weggeborgen op zolder,ontdaan van alle vingerafdrukken.
Tot vorig jaar Jennifer Wames oude wonden weer
openreet met haar indringende versies van Cohensongs: het wanhopig verzet van de prachtsingle "
first we take Manhaften", de broze biecht in " Bird
on the Wire", de smeekbede tijdens" Famous blues
raincoat" of het vokale "Joan of Are"- duet met de
meester zelf; evenveel parels en deze keer niet voor
de zwijnen getuige Wames’ sukses, met het logisch
gevolg dat ik op aandringen van m’n ega de elpees
van Leonard Cohen terug van onder het stof

haalde.
Weer genieten van "Suzanne", "Sisters of Mercy" en
"The Partisan" voor de open haard, de gaten in de
geitewollen sokken bewonderend, het glas heffend
op de eeuwige jeugd, terwijl we luidop meeneuriën
(’brullen’ is in dit geval een gebruik bij Beotiërs)
met "So long Marianne" of "Hey that’s no way to
say goodbye". En ondertussen kom ik op de handige gedachte dat ik me eigenlijk niet hoef te schamen: Cohens stukken zijn immers geen voorbijgestreefde protestsongs maar wel liederen waarin genadig de ’condition humaine’wordt blootgelegd, de
konstante strijd om je gevoelens in het juiste perspektief te zien, door Cohen zelf samengevat in de
fundamentele vraag ’Zal ik slapen vannacht?’.
Leonard is geen zanger, noch een dichter, maar wel
een troubadour die zich alleen al via z’n langoureuze traagheid afzet tegen 20 eeuwen zogeheten
beschaving, drukdoenerij en konventies. En aangezien dit ergens ook het wezen van rock ’n’ roll uitmaakt, kan ik me daarmee als liefhebber rustig verzoenen. Pikken jullie ondertussen nog even "Take
this Waltz" of "Tower of Song" vanop de recente
'Tm your man"-elpee mee en laten we dan op zondagavond 17 april met z’n allen ’les beaux Bruxellois en Anversois’ in de minderheid stellen. Niemand zal het je lonen, dus juist daarom.

Wie zin heeft in een HARD ROCK & HEAVY
METAL-TD, komt op woensdag 30 maart tussen
16.00 en 16.45u naar ons lokaal, en eist zijn kaarten
op.
Het TD zelf gaat door in zaal "De Clochard" (voorheen de Blaaspijp, bekend in het milieu) op zaterdag 9 april om 20.00u te Koekelare (centraal WestVlaanderen). Een organisatie van "de rockgolf'.

Wie denkt in ’68 iets gemist te hebben kan de
laatste weken via de media ruimschoots zijn schade
inhalen. Geen dag gaat voorbij zonder dat de BRT
ons denkt te plezieren, door een zoveelste terugblik
op dit knap staaltje straattoneel in onze strot te
douwen. Ferre is dood, niemand gelooft nog in de
Flower Power, maar daarom niet getreurd: de zanger van de enige Belgische groep die met hun split
het avondjournaal haalde, is terug. Op die bewuste
avond deelde Martine Tanghe sereen mee dat TCMatic nooit meer zou optreden, detechnieker van
dienst startte prompt een stukje van alle vloeken
ontdane live-opname die echter na juistgeteld 15
seconden alweer afgewisseld werd met Martines
droevige snoet. Kwestie van de Kerk in het midden

AGENDA

STUDENTENAKTIVITEITEN
* di 29 maart heeft Gita De Necker betogingen in
de 19de eeuw. Blandijn, Aud. A om 20u00 en een
organisatie van SoWeGe.
* In het kader van de ’KULTURELE DAGEN
R.U.G.’, georganiseerd door de faculteitskringen
van de Germaanse filologie en van de Kunstgeschiedenis i.s.m. het Kultureel Konvent:
di 29 maart: Concert Anteros (een vokaal- instrumentaal Barokensemble) in ’t Pand, Onderbergen
1 om 20u30.
wo 30 maart: COLLOQIUM Cultuurstudies aan de
universiteiten’, met van llu-18u: referaten van gasten uit Amsterdam, Maastricht en Leuven, en om
20u een debat met als moderator Prof. Dr. H.
Sabbe in aud. D van de Blandijn.
* Op 29 en 30 maart presenteert VTK haar jaarlijkse show "Wenst U een diploma?" in zaal MPI Gent. Aanvang: 20.00u en kaarten en reservaties
kunnen gebeuren op het VTK-secretariaat tussen
13.00 en 13.50u.
* Vrijdag 1 april: M.L.B. (Marxistische Leninstische Beweging) oraniseert: De Grote Revolutie
Waarvan Niemand Had Durven Dromen Dat Ze
Nog Plaats Ging Vinden. Waar? Zowat overal in
het land. Benodigdheden: een geweer, een rode
sjaal en doorzettingsvermogen. Vooral niet opgeven als je ziet dat je er alleen voor staat.

FILM
* Filippijnengroep Gent en Katholiek Universitair
Centrum (KUC) vertonen op woe 30 maart in de
Blandijn om 20u00 ’A SMALL WORLD’. Inkom
120 en 80 fr.
* 31 maart, 20.00u: ONE FLEW OVER THE
CUCKOO’S NEST (Milos Forman-1975) in de
Blandijn, Aud. E, ingang =60 fr en een organisatie
van Jong- Socialisten RUG.

Op 10 april dus in het sportpaleis te Gent, al was
het maar opdat je later tov je kleinkinderen toch
één legendarisch concert zou kunnen aanhalen.
Rest mij nog te melden dat het einde van de tunnel
werkelijk in zicht is: na het blokken kan je je hartje
terug ophalen aan Sting, John Hiatt, INXS, Los Lobos(T/W), The Stones(zie cover) en wellicht Bruce
Springsteen. (WD)

The hard way
Ja ik weet het, eerst afscheid nemen en nadien door
blijven lullen dat is mijn specialiteit. Deze keer was
ik ook serieus verdwenen ,ware het niet dat dat ik
vanmorgen een prachtige 34 paginas tellende catalogus in mijn bus kreeg omtrent het ZAPPA
Concert van 10 April.
In zijn nieuwste spektakel sleept hij 11 artiesten in
zijn kielzog zodat het voor hem mogelijk wordt om
allerlei muziekgenres te spelen. Zo is een gedeelte
van zijn show instrumentaal: de derde pianoconcerto van bartok en "Packard Goose" een stukje uit
zijn trilogie Joe’s Garage met verwijzingen naar
Stravinsky’s Royal March.
Verder krijgen we naast zijn all time klassiekers de
"Republican Retrospective Medley",een kritiek op
de amerikaanse politiek, en "Why don’t you look
like me", een smaadschrift aan het adres van Mi-

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD IN
SEPTEMBER.
Het Adviescentrum voor Studenten zoekt studenten die zo sympathiek willen zijn een halve dag gratis te willen meewerken in september.

Beide films kun je bekijken in de Blandijn, 5de Verdieping. Video wel te verstaan. Een organisatie van
SoWeGe.

In september wordt voor de vierde maal een driedaagse cursus voor nieuwe studenten ingericht:
"Leven en Studeren aan de RUG". De reacties op
de vorige cursussen waren zeer enthousiast en één
van de onderdelen die het meest succes had, was
het aanbod om die nieuwe studenten wat te laten
praten met "ervaren" studenten die het eerste of
tweede jaar achter de rug hebben.

STUDENTENFUIVEN.

Zo jij in september vrij bent en zin hebt wat info te
komen geven aan de "nieuwe lichting", dan zou jij
ons enorm helpen.

* 21 april, 20.00u: SATYRICON (Fellini)
* 28 april, 20.00u: DR. STRANGELOVE (S. Kubrick)

* Op 30 Maart organiseert men in de feestzaal van
het boerekot (coupure links ) een heuse Paashappening met optreden van RAYMOND VAN HET
GROENEWOUD. Na het verschijnen van Calypso 5e Soir is hij aktiever dan ooit. Hij verzorgt met
z’n vlaamse mustafa’s een swingend optreden met
zowel covers als eigen werk. Niet te missen dus.
W K 200 Avond 250 en 180(jong gemeentekrediet)

MUZIEK ! MUZIEK !
* DomPer Zaal Vooruit 01 Maart 20.00U
* The Mission Zaal Vooruit 06 April 20.00U
* Gregory Isaacs Zaal Vooruit 0 9 April 20.30U

* W S organiseert een vormingsreeks omtrent ’
Emancipatie problemen van benadeelde groepen
en de nieuwe sociale bewegingen in de jaren 80’. ma
18 april: Medebeheer en studenteninspraak, om
19h30 in de Brug.

Diegenen die de geruchten geloofden dat Zappa
nooit meer gitaar zou spelen, zijn laatste LP "Jazz
from heil" was bijna compleet op zijn high- tech synclavier gespeeld, kunnen we gerust stellen. Alhoewel hij zijn synclavier meebrengt, zou hij toch zijn
gitaar blijven betokkelen.

LEVEN EN STUDEREN AAN DE RUG

* Arno (new tour) Zaal Vooruit 29 Maart 20.30U

VORMINGSREEKSEN

cheal Jackson die er na zijn plastische operatie toch
o zo mooi uitziet. Hij zou zich zelfs wagen aan
"Stairway to heaven"(Led Zeppelin) en I am the
walrus van The Beatles.

Meester ben ik geslaagd? BB.

Wie zingt daar
in de badkamer?
DE LAATSTE VRIJKAARTEN VOOR DIT JAAR!!!

te houden natuurlijk. Lang moest de vlaamse collegejeugd echter niet rouwen, enkele maanden later had Amo al zijn eerste solo-elpee annex tour
voorbereid. Daar de pers de schuld van de split in
de schoenen van Arno schoof, kon ze niet anders
dan dat projekt van ’de schuldige’ in de grond te
boren, een taak die ze met veel brio kweet. Volgens
ons ten onrechte want die plaat bevat naast'Torget
the cold Sweat",een song met internationale klasse,
ook het ingetogen "When the Rock", een nummer
dat aan ieders borst geprangd zou moeten zitten.
Enfin de tijd heelt alle wonden, Arno heeft een
nieuwe elpee uit (Charletan) alwaar hij volstrekt
niets nieuws uitvreet. Niet dat ik dat als een verwijt
bedoel want niets kan mij meer ergeren dan recencenten die van een artiest telkens totaal vernieuwende statements eisen. Amo zal niet meer veranderen en dat hoeft ook niet. Hij speelt al zo lang
overtuigend de rol van ondeugende zuipschuit dat
een andere koers verraad aan de mensheid zou betekenen. Op zijn niewste bezingt hij o.a. Mona Lisa (Jive to the beat), Jos Ghysen (Bathroom Singer), Zatte Frans (trouble in mind) en tot slot het
fluitje van Jezus (Tango de la peau). Wat hij er live
van zal bakken kan je zien op 29 maart in Zaal Vooruit, allé Jean-Marie speel nog e kir (h)intje.
(W.D.)

De contacten met ouderejaars worden gepland op
donderdag 15 en/of 22 september. Indien je wil
meewerken, gelieve dan even naam, adres, telefoonnummer en beschikbare data (wanneer te bereiken in september...) te willen opgeven in het Adviescentrum voor Studenten, Sint- Pietersplein 7,
tel. 091/23.88.77. Je vraagt naar J. Vanoppen of je
geeft het gewoon af op de receptie van het Adviescentrum.

POEZIE!
*KAILAS, een poëzieprogramma van Arlette Walgraef, teksten uit "Hiiumaa" en "Attu" van Claude
Van De Berge. Nog op 27 en 29 maart in het ARCA-theater, Sint-Widostr. 3. (tel 25 18 60)

* Frank Zappa Sportpaleis 10 April 20.00U
* Zodiac Mindwarp Zaal Vooruit 14 April 20.00U
* Leonard Cohen K. Elisabethzaal 16 en 17 April
20.30U
* The Fall Zaal Vooruit 22 April 20.00U
* Aswad Zaal Vooruit 23 April 22.30U

DIVERSEN
wo 30 maart, 14.00u: Bob en Johan De Moor (striptekenaars) en Rudi Collier.

EEN JOB VOOR JOU?
Ook dit jaar wordt in september, voor de nieuwe
studenten, een vakantiecursus-"Leven en Studeren
aan de RUG." georganiseerd. De cursus gaat tweemaal door, telkens 3 dagen op 14-15-16 en 21- 2223 september. Wij zoeken hiervoor jobstudentenmedewerkers uit alle grote en middelgrote studierichtingen om gedurende tweemaal 3 dagen
groepjes jonge studenten te begeleiden. Een stuk
"opleiding" hiertoe wordt voorzien.
Voorwaarden: Minstens tw eede kandidatuur
achter de rug. Enige ervaring in het werken met
groepen. Bereid zijn om minstens 1 dag opleiding
te volgen. Geïnteresseerd zijn om met nieuwe studenten te werken rond: hun verwachtingen, het leven aan de universiteit en in de stad, met speciale
aandacht voor de studieaanpak.
Bezoldiging: 1000 (duizend) fr/dag.
Geïnteresseerden maken zo vlug mogelijk een afspraak voor een kort gesprek mat J. Vanoppen, Adviescentrum voor Studenten, Sint-Pietersplein 7,
tel. 091/23.88.77.

wo 6 april, 14.00u: Dirk Van Babylon en Mie Billet.
elke zaterdag 9/4 -14/5 van 10.00 tot 14.00u (behalve 16 april) een cursus beter leren lezen met E.
Hanson. Beperkt Q deelnemers. Inschrijven voor
30 maart.
za 16 april om 15.00u: Pinheads on the move, Tuxedomoon met Blaine L. Reininger, Steven Brown en
Luc Janssen (gespreksleider).
Fotogalerij: ’Spooksteden’ door Alain Willaume
(29 cmaart - 7 april)
Telkens FNAC-Gent, Veldstraat 88.

MODERNE DANS

De Twaalf Apostelen
"Bartok/Aantekeningen" van Anne Teresa de Keersmaker was een kaakslag in
mijn onschuldige adolescentiejaren, en
wat Roxane Huilmand in "Muurwerk"
toonde, deed me naar meer cultuur verlangen dan de vier Vlaamse Filmpjes,
waaraan ik me in het aquarium van de
Blandijn in de loze uurtjes ging opgeilen.
Er was een rijper en voller leven daarbuiten, en in m’n dagboek verscheen: "Er gebeurden vreemde dingen/ ’k stond onder
de douche te zingen."
Even verzwijgen natuurlijk dat dat gedicht toen eindigde met een soort carpe diem- verzuchting, niet
in het minst geïnspireerd door de sonnetten van
Shakespeare, waar m’n toenmalige postbode zijn
slaperige studenten op trakteerde. De jaren verstreken echter, en er gebeurde iets tussen moderne
dans en mij. De geschiedenis van het koren en het
kaf.
Vanrunxt werd ons aangesmeerd als de Antwerpse
revelatie, maar zijn A’Dieu bleek kouwe kak. De
weight-watchersoefeningen van een Hollandse slagersvrouw enkele maanden later in het cultureel
centrum "De Dijk" te Brugge eveneens. Bij Truus
Bronkhorst genoot ik heimelijk meer van de muziek, Nicole Mossoux heeft ons leven niet werkelijk
veranderd, en die veertig andere voorstellingen die
ik wegens geldgebrek miste, zullen wel even reteslecht geweest zijn. Ze kunnen mij nog veel vertellen, buiten Anne Teresa de Keersmaeker, en in
mindere mate Michèle-Anne De Mey en de zusjes
Huilmand, stelt de moderne dans in de lage landen
niet veel voor. Het was toch niet zonder enige
nieuwsgierigheid dat wij op de redactie het bericht
ontvingen dat het Nieuwpoorttheater binnenkort
een dansfestival organiseert: T DANST IN
NIEUWPOORT, tussen 17 april en 1 juni. In zijn
inleiding stelt Dirk Pauwels dat er inderdaad al genoeg geouwehoerd is over de moderne dans. Teveel epigonaal werk, middelmatigheid en een modieus overaanbod, de nieuwe de Keersmaekertjes.
Maar omdat er de laatste jaren toch interessante
dingen gebeurd zijn, en omdat de Vooruit alleen
geen volledig beeld kan brengen, dus toch weer moderne dans in het NPT. Er werden twaalf nationale
en internationale voorstellingen uitgenodigd. Voor
meer ’up to date’ informatie verwijzen we u graag
door naar de dagbladpers, en het eerstkomende
nummer van "NieuwlPoort" (dat u kunt aanvragen
op 091/25.12.96). In Schamper alvast een overzicht.
Zo 17 en ma 18 april: Sosta Palmizi (It.) met T u fo". De dansers en danseressen van Sosta Palmizi
zoeken in hun tweede voorstelling naar de oermaterie. Tufo is een stuk lava, een verweerde rots op
de bodem van de zee, en in de choreografie zoekt
men naar de eerlijkheid en schoonheid van deze
materie. Vijf man sterk.
Wo 20 en do 21 april: Mark Dendy (VS) met
"R ock", "W ave", "B eat", "F ace", " B e a t”,
"Frieze'V'Tide" en "Reel". Dendy komt uit New
York, en maakte daar naam als één van de jonge
Sturmers. In deze zeven korte stukjes doorprikt hij
de mythe van een balletdanser door hem als eend
te laten rond- waggelen,probeert hij met z’n dansers water te visualiseren, laat een vrouw als een
ruisend standbeeld in volle maar trage bewegingen

rond- dwalen... Deze voorstelling raakt hier dankzij het Utrechtse "Springdance".
Vr 22 april: Truus Bronkhorst (NL) met "Dutch
’export quality”'. Een samenvatting van haar laatste
drie solo’s, waarvan we "Truus Bronkhorst danst
Bronkhorst Truus" in het Stuc zagen. Truus amuseert zich op het podium, maar vergeet al eens de
niet-gelijkgezinden onder het publiek te overtuigen. De dans is intiem, energiek, en heeft ook wel
een beetje dat Hollandse gevoel dat alles O.K. is.
Za 23 april: Angelica Oei (NL) met "Oidan... Skroeba". Eén van de revelaties van het voorbije Klapstukfestival. Drie kostschoolmeisjes willen leren
dansen het het boekje "En nu...dansen" uit de jaren
vijftig. De vloer is bedekt met wit zand, de Rotterdamse band "Nieuw Hip Stilen" speelt live, en er
snorren enkele prachtige filmfrag- menten. De titel staat voor "lawaaimaken volgens vaste regels".
Vr 13 en za 14 mei: Les Ballets Contemporains de
la Belgique met "Emma". Improvisaties rond twee
verhaallijnen: de schrijfster die beroemd is, maar
uit angst zichzelf blijft herhalen; en de schrijfster
die beseft dat ze het geluk van haar personages
nooit zal kennen. Dit is een Nieuw- poortproduktie, en ze ging enkele weken geleden in première.

hoe ze grenzen kan overschrijden, en probeert alert
te blijven voor de ’energiestroom’ in zich. Met muziek van Elisa Waut, Henry Purcell, Soft Verdict,
Modeste Mousorsky e.a.

Ma 16 mei: Mark Vanrunxt met "Sleeping Boys”.
"Waar vroeger rechtlijnigheid en zwaarmoedigheid
overheersten, zijn zijn jongste produkten steeds
minder eenduidig te interpreteren." Het is te hopen. "A’Dieu" was de dans ontdaan van de schoonheid. Het alternatief was het niets, gebracht door 5
geslachts- en identeitsloze dansers. De lichamen
functioneerden doelloos, en een verhaallijn werd
opzettelijk geweerd. Ook in de nieuwe voorstelling
blijven kostuumverwisselingen belangrijk, maar er
wordt opgebouwd naar een ’bijna luchtig, absurdistisch spektakel’. Met vijf dansers.

Wo 25 mei: nogmaals "Senso 2" van Catherine Massin
Ma 30 en di 31 mei: Tamara Huilmand, met "Feestlokaal". Over de eerste twee choreografiën was het
NPT niet echt tevreden, maar "we hebben vertrouwen". Over "Chihuahua" verscheen in Schamper
239: "Telkens als het fonteintje zachtjes in werking
was, en doorheen de Nieuwpoort zweefde die intieme klassieke muziek, dan leek het net of vier ontlui- kende dochters in het statige herenhuis van hun
rechtschapen vader de zondagnam iddag wegdroomden".

Di 17 mei: Catherine Massin, met "Senso 2". Een
voorstelling met vier danser, waaronder haarzelf en
Vanrunxt. De bron van inspiratie is het werk van
Francis Bacon. Tegen drie witte vlakken brengen
twee vrouwen en twee mannen een synthese van het
leven, de wereld, de geschiedenis.

Over de nieuwe voorstelling is nog weinig geweten,
maar Huilmand heeft zich met bekwame mensen
omringd (foto). Uitkijken dus.

"TEMPERAMENTS" van BESPROSVANY: Nu in Gent
Het festival eindigt tenslotte op woensdag 1 juni
met een knalfuif voor dansers, medewerkers en festivalgangers. Onnodig te zeggen natuurlijk dat alles
een aanvang neemt om 20.30u, en dit in het Nieuwpoorttheater, Nieuwpoort 35. Reserveren doe je
aan de eenheidsprijs van 200 fr. (studenten) bij de
Fnac (23.40.80), tijdens de openingsuren. De enige
dissonante toon aan dit festival is dat het net in de
blokperiode valt, maar dit neemt niet weg dat we
het enige sym pathieën toedragen. De moderne
dans is een vrij recente ontwikkeling (voor meer informatie, zie trouwens het tijd- schrift "Literatuurlijk", verkrijgbaar in het Germanialokaal in de
Blandijn), en kan je zien in de hedendaagse beeldcultuur, waarin er vaak met schoonheid wordt geflirt. De zwart-wit film "Stranger than paradise", het
Louise Brooks-kapsel van je buurvrouw, "Lady in
blue" van Bilal, de clean cut yuppie jeugd. Escapisme? Tijdsgeest? Dat oordeel laten we graag aan
u over. (PolS)

Do 19 mei: José Besprosvany, met "Temperaments". Een co-produktie van het Stuc Leuven,
waar het werk trouwens enkele weken geleden in
première ging. Een lichte tegenvaller volgens onze
man in Leuven. De titel verwijst naar de vier persoon- lijkheidstypen van de Griekse oudheid: melancho- lisch, sanguinisch, flegmatisch en cholerisch. Muzikale variaties schetsen een volledig
beeld van elk type. Vier man sterk, (zie foto)
Vr 20 en za 21 mei: Het Spinach Ballet, met "Popeye en Olive in pas de deux". "In strips en popsongs liggen de mythen van onze tijd opgesla- gen".
De Chileense danseres Luna Bloomfield wordt
Olive Oil, en haar landgenoot Christian Micheaisen haar vriendje Popeye. Voor hun choreografie
baseerden ze zich op een Popeye-strip uit 1933.
Zo 22 mei: De revelatie van het qua nationaal repertoire haast gelijklopende Antwerpse dans- festival "De Beweeging". De Strangers?
Di 24 mei: Rosette De Herdt, met "Loco Mosie".
Een Belgische jonge choreografe, die zich in deze
solovoorstelling bekommert over de vicieuze cirkels waarin de mens steeds sukkelt. Ze wil weten

TAMARA HUILMAND EN GEZELSCHAP: NIEUWE DE KEERSMAEKERTJES ?

BOEK:

SWITCH OUT AUSCHWITZ !
(vervolg van pagina 6)
LUDO VAN ECK daarentegen, weet waarover hij
spreekt. Hij heeft zelf de hel van Dachau, één van
de beruchtste Duitse concentratiekampen, overleefd. Het laat hem niet meer los, het blijft hem zijn
hele leven lang achtervolgen. In 1963 heeft hij voor
het eerst Auschwitz bezocht. Sindsdien is hij blijven
komen, ieder jaar opnieuw.
Hij heeft zijn fascinatie, zijn machteloze woede, zijn
onuitspreekbare gevoelens van zich afgeschreven in
een reeks werken over de beruchte kampen: "Zo
was het in Dachau", "Zo was het in Mauthausen",
"De Bloedstraat" (een documentaire roman over
Buchenwald), "De Getekenden" (over Auschwitz).
Ludo Van Eek heeft in het schrijven van kampgetuigenissen ruimschoots zijn sporen verdiend.
En nog is hij niet uitgeschreven. Zijn nieuwe heet
"DE ZWARTE WEG" en behandelt de gruweldaden in het kamp Birkenau, Auschwitz II.
De cover van het boek (zwart, somber, troosteloos,
prikkeldraad) voorspelt al weinig goeds. "De
zwarte weg" is het verhaal van een tiental gevangenen in Birkenau tijdens W.O.II. Centraal staan de
Franse pianist en verzetsman Fernand, zijn half-

joodse vrouw Madeleine en de Poolse kapo (kameroverste) Julian Galinsky. Stap voor stap beschrijft
Van Eek de mensonterende misdaden, die in het
kamp door de SS-ers gepleegd worden. Alles is gebaseerd op echte feiten, zelfs de namen van de SSers zijn authentiek. Alleen die van de personages
zijn verzonnen. Het boek eindigt met de overhaaste
ontruiming van het kamp in januari ’45 bij de opmars van het Rode Leger.

Ik geef de auteur zelf het laatste woord: "Wat er
over het kamp verhaald wordt, is voor 100% waarheid. Ik wens de lezer hiervan te doordringen voor
hij begint te lezen. Ik heb dit niet verzonnen. Ik ben
geen sadist. Ik zou dit niet kunnen verzin-

De auteur heeft zich grondig gedocumenteerd, hij
is niet over éénnachtijs gegaan. Hij heeft zowat alle
Duitse concentratiekampen in Europa bezocht, hij
sprak met overlevenden, bezocht musea en bestudeerde nagelaten documenten. In zijn inleiding verantwoordt hij zijn werkwijze en goochelt hij met
gedetailleerde cijfers: preciese data, het officiële
dodenaantal en (veel kleiner) het aantal overlevenden.
Dit alles maakt van "De Zwarte Weg" een boeiend
documentair boek. Van Eek beschrijft de gruwelijkste toestanden met een opmerkelijke nuchterheid en afstandelijkheid. Sensatiezucht is hem totaal vreemd.
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nen."(p.l5).
Ik zal weer onrustig slapen, vannacht.
Ludo Van Eek, De Zwarte Weg: Auschwitz-Birkenau, documentaire roman, uitgeverij Liberias,
325pp., 595fr. (PieV)

