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BERICHT AAN DE LEZER
U vraagt zich misschien af of die van Schamper nu helemaal gek geworden zijn? Tien 
pagina’s! Wij geven het grif toe: we zijn buiten alle proporties aan het groeien. Voor u 
ook zover bent, lees p. 6. Na de fantastische bezetting van het Gravensteen (p. 4) kaap-
ten we het plutoniumvliegtuig op dezelfde bladzijde en namen we de wijk naar Seoul 
(p. 3). Om de tijd te doden, verbroederden we met Jef Geeraerts en Clem Schouwe-
naars (p. 10), met het bekende resultaat (p. 1. en 2). Dan toch liever Raymond vhG
(p.8).
Wij wensen u een boeiende reis.

35 BELGEN PER DAG - STUDENTEN TEGEN AIDS
Van 5 tot 8 december is er een nationale 
AIDS-week. In dit kader is er aan de 
RUG een uniek initiatief ontsproten, bar-
stensvol activiteiten allerhand. Als je weet 
dat er in België elke dag 35 mensen bes-
met worden dan is enige positieve actie 
best op zijn plaats.

Over het initiatief hadden we een gesprek 
met F. Lefevere.

’AIDS heeft geen gezicht en daar schuilt 
een groot gevaar. Cijfers, nep-brochures 
en wetenschappelijk materiaal is er in 
overvloed maar de menselijke en de so-
ciale kant komen zelden aan bod. Daar-
om is het noodzakelijk om AIDS een ge-
zicht te geven en dat zullen we precies 
proberen te bereiken door ons initiatief. 
In de VSA ontstond The Quilt. Dit is een 
enorme lappendeken, samengesteld uit 
duizenden stukken stof. 1 van deze lap-
pendekens (20 op 80 meter) gaan we op 
het Sint-Pietersplein uitspreiden. Telkens 
er iemand aan AIDS sterft, kunnen de na-
bestaanden, de partner, de kinderen... van 
deze persoon een vlag maken met daarop 
de naam, enkele symbolen of andere per-
soonlijke verwijzingen naar de afgestor-

vene. Deze worden verzameld, aan elkaar 
genaaid en eentje komt ervan komt naar 
Gent. In de aula komt er een Belgische 
Quilt.
Heel wat studenten moeten voorbij het 
Sint-Pietersplein en zullen daar dan ook 
een infobrochure krijgen.

Schamper : ’Welke activiteiten worden er 
nog gepland?’

F.Lefevere : ’Op maandag, dinsdag en 
donderdag zullen er in samenwerking 
met het AIDS Team in alle faculteiten le-
zingen worden georganiseerd en dit - 
onaangekondigd- tijdens de normale le-
suren. Vooral de kandidatuurstudenten 
zullen hierbij bereikt worden. Ook hier 
krijgen de studenten een informatiebro-
chure.
Op maandag 5 december is er in het Au-
ditorium E van de Blandijnberg een fil-
mavond die om 20u00 begint. We tonen 
er o.a. Suzi’s Story, een aangrijpende do-
cumentaire die de lezers wellicht kennen 
van Panorama.
Op dinsdag is er dan een groot AIDS- de-
bat, opnieuw in de Blandijnberg, Audito-
rium E te 20u00. Daar zal vooral aandacht

besteed worden aan de problemen van de 
slachtoffers op persoonlijk, relationeel, 
familiaal en maatschappelijk vlak. Het 
decor achter de panelleden zal bestaan uit 
Quilts van alle Vlaamse AIDS-slachtof- 
fers.
Op woensdag 7 december (Aud E, Blan- 
dijn, 20u00) organiseert de AIDS-ploeg 
van het U.Z. Gent een voordracht met ei-
gen mensen. Ook deze voordracht staat 
open voor alle studenten van alle facultei-
ten maar we hopen ook medici, para-me- 
dici en sociale werkers te bereiken.

Op donderdag 8 december zal er tussen 
lluOO en 15u00 in De Brug een info-
markt zijn. Daar werken verscheidene 
groeperingen en verenigingen aan mee 
(zie kalender), die in meer of mindere 
mate iets te maken hebben met de AIDS- 
problematiek. Die dag zal de AIDS-bus 
aan de Overpoort-resto worden gepar-
keerd.
’s Avonds is er dan een Brugfuif om 21u00 
in de Brug t.v.v. het AIDS-team. Er ko-
men enkele speciale gasten.

Schamper : ’Wie werkt er allemaal mee 
aan dit initiatief?’

F. Lefevere : Dat zijn in de eerste plaats 
het AIDS Team, het HomeKonvent, het 
Kultureel Konvent en de Academische 
overheden van de RUG. Verder ook nog 
het WerkgroepenKonvent, het Fakultei- 
tenKonvent en de Gentse Studenten- 
Raad.’

Schamper: ’Sensibilisering staat dus voo-
rop?’

F. Lefevere : ’Heel zeker. We willen de 
sexueel actieve bevolking sensibiliseren 
en bewustmaken. En daarbij richtten we 
ons niet alleen tot de studenten, maar tot 
de hele Vlaamse bevolking. Zij hebben 
het recht geïnformeerd te worden. De 
overheid, de academische instanties en de 
media hebben de plicht deze info door te 
geven. Zeker in het geval van de overheid 
loopt er duidelijk wat verkeerd.
We (en daar hoort ook de rector bij) zijn 
er niet weinig fier op dat onze universiteit 
en haar studenten de eersten zijn in 
Vlaanderen om een dergelijk grootscha-
lig initiatief op poten te zetten.’ aldus F. 
Lefevere.
(G. Defever)

OPEN BRIEF

De studentengemeenschap van de RUG 
wil oproepen tot dringende aktie van de 
overheid om het AIDS-probleem in te dij-
ken.
Nu reeds staat vast dat dit virus ons nog 
jaren zal achtervolgen en velen van ons 
zal treffen. Het lijkt vrijwel onbegrijpelijk 
dat deze besmetting zo weinig aandacht 
geniet van de overheid. Nochtans kunnen 
voorbeelden uit het buitenland worden 
aangehaald om de wurgende greep op 
een samenleving te illustreren. In die op-
tiek is een permanente en duidelijke in-
formatiestroom de enige garantie die kan 
leiden tot het indijken van de besmetting. 
Dat hiervoor de bevoegde instanties de 
nodige financiële middelen moeten krij-
gen, klinkt logisch. Toch konstateren wij 
dat voor ons project een grote hulp werd

verleend vanuit privé- organisaties. De 
overheid had vrijwel niets te bieden. 
Bovendien werden wij ook pijnlijk getrof-
fen door de onmacht van de bestaande 
strukturen. Vaak is bij hen de motivatie 
en het inzicht over de enorme omvang en 
intensieve gevolgen van de AIDS-be-
smetting zoek. Vaak is er goede wil aan-
wezig, maar ontbreken de middelen of 
werden andere prioriteiten gelegd. 
Slechts een aanpassing die de kwantiteit 
van het probleem voldoende inschat en 
die een permanent overleg tussen de in-
stanties verzekert kan een afdoend ant-
woord bieden.
Ook de Rijksuniversiteit kan hier een rol 
in spelen. Dat in Gent een ernstige weten-
schappelijke inspanning wordt gedaan 
moet een stimulans voor de overheid zijn

om in te grijpen. De overschrijving van 
wetenschappelijke informatie naar de 
praktijk wordt als een van de grootste 
problemen ervaren in de concrete aanpak 
van informatie en sensibiliseringskam- 
pagnes. Hier moet een universiteit haar 
verantwoordelijkheden opnemen en af-
stand doen van haar wetenschappelijke 
toren. Interdisciplinaire kontakten kun-
nen een weg openen naar een stevige uit-
bouw van het verzorgings- en begelei- 
dingsapparaat, alsook dienen tot funda-
ment van een correcte informatiedoors-
troming.
Tenslotte is het elementair dat de over-
heid begrijpt dat investeringen die zij doet 
in de jonge generatie bij de uitbreiding 
van het AIDS-probleem voor een deel 
niet meer zullen renderen; jonge mensen

van 30 jaar die overlijden, hebben de 
overheid veel geld gekost, maar brachten 
niks op. A rato van 35 Belgen die per dag 
worden besmet, tellen wij 800.000 seropo- 
sitieven in 1993. Wij roepen de overheden 
op voor een intensieve campagne. De tijd 
dringt.
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HOLLEBOLLEGIJS KOLOFON

Ijverige studentjes die, met het oog op de 
feestelijkheden van juni ’89, alles willen 
weten over de diepste zieleroerselen van 
Prof. Dr. Paul Ghysbrecht, kunnen voor-
taan terecht in het boek "NIETS DAN 
DE WAARHEID", dat onlangs bij uitge-
verij KLUWER verscheen.
Deze titel (die recht van het nieuwe boek 
van Freddy Maertens had kunnen drui-
pen) geeft ons al vaagweg een vermoeden 
in welk potje dit boekje gebrouwen is. Zo 
gaat het hier (helaas) niet om een auto-
biografische roman van de Gys, maar wel 
om de verwerking van een reeks gesprek-
ken, eye to eye, tussen free lance-journa-
list Jef Coeck en de beruchte arts, psy-
chiater, gerechtelijk expert en professor. 
De eerste kritieken spreken in termen als 
"een intellectuele uitstap" en "een journa-
listieke strooptocht". Bezorg het boekje 
een plaatsje op je nachtkastje en koester 
het teder. Voor straks.
(Piever)

WERELDSCHOKKEND

Onze Leuvense kameraden van VETO 
zijn onlangs blijkbaar eventjes de juiste 
pedalen kwijtgespeeld. Enkele nummers 
geleden publiceerden ze de resultaten van 
een enquête die onder 1100 eindejaars- 
KULstudenten gevoerd was. Enkele we-
reldschokkende conclusies van deze stu-
die (die zelfs de kolommen van de anders 
zo serieuze Financieel Economische Tijd 
haalde) wilden we u niet onthouden: 
*27%  van de ondervraagde studenten 
vindt dat studeren hun gezondheid erns-
tig schaadt
* 1 op 10 voelt zich tijdens het academie-
jaar niet bepaald kiplekker
* een Leuvense student blokt gemiddeld 
44 uur per week

* een student heeft niet genoeg vrije tijd
* 80% van de studenten rookt niet en 61% 
drinkt gemiddeld één glas alcohol per dag

De eerste prijs (een weekendje Wachte- 
beke voor twee personen) gaat echter, 
met eenparigheid van stemmen, naar (ik 
citeer):
* "er bestaat een opvallend verband tussen 
het aantal uren studie en het al of niet sla-
gen."

Alstublieft. Om paf van te staan.
(Piever)

RAAR MAAR WAAR:
HET PFK DOET IETS

Het Politiek en Filosofisch Konvent, bes-
taande uit verenigingen gaande van con-
servatieve (bv. CDS) tot radicaal linkse 
organisaties (bv. A.K.) is tot een histo-
rische overeenkomst gekomen. Het PFK 
is nl. dermate ongerust over het toene-
mende racisme, cfr. de verkiezingsover-
winning van het Vlaams Blok, dat zij col-
lectief tot het besluit gekomen zijn dat 
ook zij niet bij de pakken mogen blijven 
neerzitten. Ze hebben een soort commis-
sie opgericht waarin verschillende strek-
kingen vertegenwoordigd zijn, om zich te 
beraden over een platformtekst waarin 
het PFK zich erover uitspreekt de strijd 
met het racisme te willen aangaan. Ver-
der zijn zij van plan een actieweek op 
touw te zetten vol met debatten, films, de-
monstraties, alternatieve lessen en mis-
schien ook wel een fuif (laten we het ho-
pen). Deze week zou plaatsvinden vanaf 
de 16de tot de 22ste januari. Compleet te-
gen de algemene trend in hebben alle ve-
renigingen zich achter dit voorstel ges-
chaard en zijn zij allemaal al bezig met het

ONTWERP EENS EEN LOGO (en win 1000 fr.)

De werkgroep Informatica vraagt hetvolgende :

1. Ontwerp een (opvallende) affiche, formaat A2, 
die kan dienst doen om activiteiten op aan te kon-
digen (in geschreven vorm of door het aanbrengen 
van een kleinere affiche bovenop deze affiche).

2. Ontwerp briefpapier met daarop voorzien hun 
naam, adres, telefoon- en rekeningnummer ( + 
eventueel logo), en eventueel vervolgpapier (waa-
rop bovenstaande informatie niet meer staat).

3. Ontwerp enveloppen (formaat 1/3 A4) al dan 
niet voorzien van venster.

4. Ontwerp enveloppen formaat A4.

In alle bovenstaande deelontwerpen moet naar vo-
ren komen dat ze ergens bij elkaar horen. Alles 
moet afgegeven worden voor 15 december t.a.v. 
Werkgroep Informatica (V.T.K.), J. Plateaustraat 
22 en in dusdanige vorm dat een drukkerij (mits 
kleine modificaties) het ontwerp in een reëel pro- 
dukt kan omzetten.

R.U.G.-W.K., Werkgroep Informatica, J. Plateaus-
traat 22, 9000 Gent, tel. 091 /  25 75 71 ext. 4327. 
Rek. G.B. 290- 0018880-83.

(ADVERTENTIE)

coplëren ran A^ —> Ag foraaat 

verkleinen en vergroten 

rasteren

negatief copiëren 

kleurpapier - kringlooppapier 

transparant - kalk - karton

PERFECTE KWALITEIT

ONDERBERGEN 76 
9000 GENT 
TEL 091/23.24.38

SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT 222 
9000 GENT 
TEL 091/24.12.51

uitdenken van "positieve acties" (dixit de 
voorzitter van het PFK). In een volgende 
Schamper kunnen we jullie wellicht meer 
informatie verschaffen over dit initiatief.
(Idee)

' ...UIT HET BEREIK VAN 
KINDERHANDJES HOUDEN!"

Vuurwerk in Onderbergen... Twee stu-
denten, een meisje en een jongen (en niet 
vier zoals verkeerdelijk in de krant stond), 
liepen op 22 november wonden in het 
aangezicht op bij een ongeluk met een 
Bulex-fornuis. Het onderzoek hiernaar is 
nog niet afgesloten en de oorzaak is dus 
officieel nog niet bekend, maar "onze we-
lingelichte bron" uitte het vermoeden dat 
voor één keer de schuld wél bij de studen-
ten zelf zou liggen. Toen ze hun fornuis 
niet snel genoeg naar hun zin aan konden 
steken zouden ze, zonder de gaskraan 
dicht te draaien, op zoek gegaan zijn naar 
lucifers. Ze zouden vervolgens een lucifer 
ontstoken hebben in de kamer, die onder-
tussen al volgelopen was met gas... Dit 
alles is wel nog niet absoluut zeker. Het 
zou wél de eerste keer zijn dat zoiets de 
schuld is van de studenten. Alle andere 
keren waren het gevolg van de onvoorzi-
chtigheid van kotbazen. Moet Schamper

DE AIDS-WEEK

HET PROGRAMMA
Maandag 5 december
* Voordrachten van het AIDS-team in alle faculteiten van de RUG
* Openleggen van de QUILT op het St- Pietersplein
* "AIDS heeft een gezicht" Filmavond in Aud. E van de Blandijnberg met als pro- 
grammatie:
Piep ! Ik ben seropositief (8 min) (BRT)
Facing up to AIDS (12 min)(BBC)
Van latex tot condoom (7 min)(Durex)
Suzi’s story (50 min)(Panorama-BRT)

Dinsdag 6 december
* Voordrachten van het AIDS-Team in alle faculteiten van de RUG
* Uitleggen van de QUILT op het St- Pietersplein
* "Het grote AIDS-debat": sprekers uit verschillende hoeken lichten preventie en 
opvang toe:
dr. B. Carlier (c.s.v. en s.t.a.g.), C. Dumez (werkgroep jeugd en sexualiteit), M. Cra- 
mers (AIDS Team), dr. B. Parmentier (studentenarts) en Prof. dr. E. Broekaert 
(orthopedagoog) met als moderator Paul Muys (Panorama). Auditorium E, Blan- 
dijn.

Woensdagavond 7 december
"RUG-wetenschappers en AIDS"
recente ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek met als panel-leden: 
Dr. F. Soete, Dr. R. Mak, Dr. L. Noens, Dr. E. Van Hecke, Dr. L. Dhondt, Dr. J. 
Plum (coördinator van deze avond en diensthoofd microbiologie en immunologie 
UZ) en Dr. B. Carlier,
gemodereerd door Prof. dr. E. Vermeersch. Ook in Aud E van de Blandijn te 20u00.

Donderdag 8 december
* "Een BRUG naar Veilig Vrijen"
Info-standjes van organisaties die betrokken zijn bij AIDS, in het studentenhuis 
’De Brug’: C.S.V., S.T.A.G., Rode Kruis, F.W.H., S.O.A.- stichting Nederland, 
AIDS Team, Rijks- P.M.S., Schering N.V. met de AIDS-bus aan Resto Overpoort.
* "Brug-fuif ten voordele van het AIDS Team met Toestel Sound System en ver-
rassingen. (De Brug, 21u00)

SCHAMPER is het ongebonden, pluralistisch stu-
dentenblad van de RUG. De redaktie bestaal uit 
vrijwilligers, en komt elke vrijdag tesamen om 
13.00h in de Brug, tweede verdieping, St.- Pieters- 
nieuwstr. 45.
Tel. sekretariaat studentenhuis: 25/99/93.

Lezersbrieven zijn welkom, naamloos is prulle- 
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dan elke keer dergelijke verhalen bren-
gen? (Moet Idee telkens weer op zoek 
gaan naar nog wanhopiger bewoordin-
gen? Dit -vanzelfsprekend- terzijde...). 
Want, gezien de oorzaak nog niet met ze-
kerheid vastgesteld werd, kan het dus wél 
de schuld zijn van diegenen die ons uit-
buiten en op onze nek (en tot onze dood?) 
hun kleerkasten te gelde maken aan vaak 
schandalige prijzen... (theus)



IN SEOUL WETEN ZE HET NU OOK:

HOOG SPRINGT DE BLAUWVOET !
Ik zie u al uw zorgvuldig geëpileerde 
wenkbrauwen fronsen, maar voor één 
maal moét je me gewoon geloven ; van dit 
berichtje, dat deze week op onze telex 
binnendwarrelde, isecht geen woord ge-
logen. Hou je vast, hier komt het: de 
RUG heeft sinds kort een Olympische 
medaillewinnaar in huis. DANNY DE- 
MEERSSEMAN (24), uit de derde licen-
tie orthopedagogiek (Faculteit van de 
PPW) reef op de jongste Olympiade in 
Seoul een bronzen medaille binnen in het 
hoogspringen. Dat dit in de zogenaamde 
"Parolympics" gebeurde (de Olympische 
Spelen voor gehandicapten) en niet in de 
"grote", mediagenieke Spelen, doet ons 
inziens totaal niets ter zake. Onze liefde 
voor edele metalen haalde het ruim-
schoots op onze legendarische luiheid en 
lokte ons mee naar de sofa ten huize De- 
meersseman, waar het volgende ge-
sprekje zich op hoog niveau en in de 
grootste sportiviteit voltrok.
Schamper: OK, Danny, bij wijze van op-
warmertje: de naakte feiten, graag. 
Danny: Met een sprong van 1.80 m heb-
ben zowel mijn tweelingbroer als ik het 
Belgisch record in het hoogspringen voor 
slechtzienden op onze naam geschreven. 
Sinds 1985 draai ik regelmatig mee met 
de absolute wereldtop in mijn categorie. 
Toen haalde ik zilver op de Europese 
kampioenschappen in Rome. Sindsdien 
ben ik op alle grote internationale weds-
trijden in de prijzen gevallen. Dit Olym-
pische sukses kwam dus niet totaal onver-
wacht.
Schamper: Was dit je eerste kennisma-
king met het Olympische feest?
Danny: Acht jaar geleden al mocht ik in 
Arnhem van het Olympische vuur proe-
ven. Toen was ik echter nog veel te jong; 
ik ging gewoon kapot van de zenuwen. 
Vijf jaar geleden haalde ik opnieuw het 
Olumpische minimum, maar werd ik om 
één of andere duistere reden niet geselec-
teerd. Dit jaar was ik met een sprong van 
1.78m goed voor brons.

KEGELTJES
Schamper: Je bent dus slechtziende. Wat 
is er in feite mis met je ogen?
Danny: Ik lijd aan achromatopsie. Dit is 
een aangeboren afwijking. Mijn broer 
heeft het ook. In het oog zitten er ke-
geltjes en staafjes. Die kegeltjes dienen 
om overdag te zien. Bij mij zijn die niet 
helemaal zoals het hoort. Bijgevolg zie ik 
heel slecht als er veel zon is, zowel dichtbij 
als veraf. Bovendien ben ik vrijwel volle-
dig kleurenblind.
Schamper: Was deze handicap voor jou 
een extra stimulans om je op de topsport 
te storten? Ik bedoel: voelde je een drang 
om je in je sport te bewijzen?
Danny: Niet bepaald, nee. Ik zou niet dur-
ven beweren dat mijn handicap mijn en-
thousiasme om aan sport te doen, aange- 
wakkerd heeft. Ik heb er altijd al van ge-
noten om mij fysisch uit te leven. Het is 
moeilijk te zeggen of ik zonder mijn han-
dicap ook topniveau gehaald zou hebben. 
Schamper: Heb je je van meet af aan op

het hoogspringen geconcentreerd? 
Danny: Rond mijn 13de ben ik met atle-
tiek in aanraking gekomen. Mijn trainer, 
Wilfried Carpels, liet me van verschil-
lende disciplines proeven. Pas toen bleek 
dat hoogspringen veruit mijn beste num-
mer was, ben ik mij er specifiek op gaan 
toeleggen.
Schamper: Om een dergelijk niveau te 
halen, moetje wellicht stevig trainen? 
Danny: Nou, voor mij persoonlijk valt dit 
nogal mee. Sinds een drietal jaren ben ik 
op een nieuwe manier gaan trainen, dwz: 
minder, maar intensiever en efficiënter, 
meer op mijn lichaam afgestemd. Vroe-
ger had ik nogal eens last van blessures 
door overbelasting, door te hard te trai-
nen. De jongste tijd heb ik vooral mijn 
zwak punt bijgespijkerd: het kopje wilde 
immers niet altijd mee met de rest van 
mijn lichaam. Met het oog op Seoul heb 
ik mij mentaal wat bijgewerkt door auto- 
suggestieve training. En zie: het heeft me 
geen windeieren gelegd, al kan ik geen 
waterdicht verband leggen tussen deze 
training en mijn sukses. Ook mijn studies 
hebben me mentaal veel sterker gemaakt.

(Onze man ter plaatse... Foto Danny)

Op stages bij voorbeeld leer je stevig je 
mannetje te staan. Dit alles verklaart wel-
licht mijn steile opgang de laatste jaren.

DE PAROLYMPICS
Schamper: De Parolympics zijn bij het 
brede publiek niet zo bekend als de ge-
wone Spelen. Vallen deze twee enigzins 
te vergelijken?
Danny: Ik denk dat er meer gelijkenissen 
dan verschilpunten zijn. De gehandicap-
ten worden ingedeeld op grond van hun 
afwijking. Dit sluit meteen bepaalde dis-
ciplines uit. Om het bij atletiek te houden: 
blinden en slechtzienden bij voorbeeld 
doen aan alles mee, behalve polsstoks- 
pringen en de hordennummers, om evi-
dente redenen, zo lijkt me. Bij de huldi-
ging van de kampioen wordt het volkslied 
wel doorgaans achterwege gelaten, om-
dat dit de atleten die aan het kampen zijn 
bijzonder stoort. Blinden gaan immers 
bijna uitsluitend op hun gehoor af. 
Schamper: Hoe kunnen blinden eigenlijk 
aan hoogspringen doen? Dat je geen 
steek ziet, maakt de zaak er wellicht niet

gemakkelijker op.
Danny: Een begeleider roept door een 
megafoon om hen een idee te geven van 
de juiste richting. Als de blinde de ver-
keerde kant niet opgaat, komt hij door-
gaans wel goed terecht. Het belang van 
het "zien" bij hoogspringen wordt trou-
wens zwaar overschat. Veel belangrijker 
is het precieze aantal stappen. Het sprin-
gen verloopt in feite automatisch; alles 
gebeurt op het gevoel, niet op het zicht. 
Ook valieden hebben weinig oog voor de 
lat. Ze kijken of denken niet, ze nemen 
hun aanloop en springen.

ELITESPELEN

Schamper: Ben je er gelukkig mee dat er 
zoiets als topsport voor gehandicapten 
bestaat? Is het niet te vaak een gemakke-
lijk alibi om mensen met één of andere li-
chamelijke afwijking in het verdomhoekje 
van de sport te dumpen?
Danny: Het huidige onderscheid tussen 
"gehandicaptensport" en "valiedensport" 
vind ik elk geval wat geforceerd. Van in-
tegratie van gehandicapten in de valie- 
denwereld is er in de sport nog weinig of 
niets te merken. Iedereen ziet in dat er in 
een basketmatch met een paar rolstoelat-
leten tussen de valieden door kunnen 
crossen.Ik begrijp echter niet waarom er 
bij voorbeeld een aparte biljartkompeti- 
tie voor doven op het getouw gezet moet 
worden. Er wordt uitsluitend rekening ge-
houden met een medische diagnose, nooit 
met een functionele.
Schamper: Het kan wel degelijk anders. 
Zo had je tot voor kort bij Kortrijk een 
voetballer lopen (de Joegoslaaf Desnica, 
nv Piever), die potdoof was en toch op het 
allerhoogste niveau meekon.
Danny: Precies. Als een handicap geen di-
recte weerslag heeft op iemands sportieve 
prestaties, zou die persoon in de gewone 
kompetie moeten kunnen meedoen. Zo 
iemand hoeft geen elitespelen. Als hij op 
die manier naast een medaille grijpt, dan 
is dat jammer voor hem, maar het is nu 
eenmaal niet aan iedereen gegeven om 
een medaille te halen.
Schamper: Denk je niet dat...
Danny (stilaan op dreef gekomen): Zo 
vraag ik me vaak af wie er bij het hoogs-
pringen in feite het sterkst benadeeld is: 
een lichamelijk volledig valiede atleet van 
1.80 m lang of een dubbele meter, die toe-
vallig een pink of een stuk van zijn arm 
kwijt is?

DE ZAAKSONCK
Schamper: BRT-journalist Ivan Sonck 
stelde zich in ARGUS nogal wat vragen 
over de sportieve waarde van de Parolym-
pics.
Danny: Meneer Sonck heeft zijn huiswerk 
niet goed gemaakt. Veel van zijn praatjes 
steunen op los zand. Zo beweert hij bij 
voorbeeld dat de Parolympics niets voors-
tellen, omdat er nagenoeg evenveel me-
dailles te verdelen zijn als er atleten deel-
nemen. Met andere woorden: iedereen 
wint. Wat is er in werkelijkheid aan de 
hand? Gehandicapte sporters specialise-
ren zich veel minder dan valieden. Zo heb 
je bij ons atleten die medailles behalen in 
de meest uiteenlopende disciplines. Bo-

vendien doen gehandicapten weinig of 
niet mee aan ploegsporten. Zo komt het 
dat relatief veel deelnemers meerdere 
medailles halen, terwijl dit bij de valieden 
vrij zeldzaam is.
Schamper: Ook het aantal deelnemers 
per kompetitie zou lager liggen dan fat-
soenlijk is.
Danny: Vroeger liep dit nogal eens de 
spuigaten uit. Zo zwom er iemand in Arn-
hem in ’80 acht gouden medailles bijeen. 
Wat was er nu gebeurd? Hij was gewoon 
de enige deelnemer in zijn categorie. Hij 
heeft acht maal alleen gezwommen. Nu 
vindt een kompetitie pas plaats als ten 
minste vier landen zich ervoor inschrij-
ven. Dit is niet onredelijk, maar kan tot 
spijtige incidenten leiden. Op de me-
dische keuring die onmiddellijk aan de 
wedstrijd voorafgaat, worden sommige 
deelnemers soms nog in extremis naar 
een andere kategorie verwezen, zodat het 
kan gebeuren dat een bepaalde kompeti-
tie het kworum niet meer haalt en dus he-
laas niet kan doorgaan. Een landgenote 
van ons verkeerde dit jaar in deze situa-
tie. Daar gaat je jarenlange voorberei-
ding. Stel je eens voor, dit is gewoonweg 
een ramp! Willen de Parolympics ooit 
door iedereen voor vol aanzien worden, 
dan moeten dergelijke mistoestanden ze-
ker en vast verdwijnen.
Schamper: Hoeveel deelnemers zaten er 
in jouw categorie?
Danny: Elf. Maar dat is allemaal erg re-
latief. Wat voor zin heeft een kompetitie 
van 50 deelnemers, als er maar 11 echt in 
de running zijn voor een podiumplaats en 
de rest een bende konijnenzijn, die maar 
wat meehuppelen voor de show?

KEURING
Schamper (lacht): Heeft die medische 
keuring veel om het lijf?
Danny: Die keuring is een lachertje. Wij 
slechtzienden bij voorbeeld worden inge-
deeld volgens de graad van onze handi-
cap. Een beetje komedie en je zit in een 
hogere categorie. Zo heeft de Rus die op 
de laatste wereldkampioenschappen zil-
ver behaalde in mijn groep, nu het goud 
gewonnen in een andere categorie. Zo zie 
je maar hoeveel er ook bij ons gesjoemeld 
wordt.
Schamper: Zijn er je gevallen bekend van 
doping onder gehandicapte atleten? 
Danny: Neen. Regelmatig zijn er con-
troles op steekproef uitgevoerd. Ze waren 
allemaal negatief. Op dat vlak kan de va-
liedensport nog veel van ons leren. 
Schamper: Tot slot nog dit: wat hoop je 
in de toekomst nog op sportief vlak te rea-
liseren?
Danny: Zolang het lekker blijft draaien, 
ga ik gewoon door. Mijn eerste streefdoel 
zijn de Europese kampioenschappen in 
Zürich van volgend jaar. Op lange termijn 
wil ik me meer van buitenaf voor de ge-
handicaptensport gaan inspannen. Ik er-
ger me enorm aan de onwetendheid die 
nog steeds bij veel mensen rond de gehan-
dicaptensport heerst. Tot nog toe wordt 
alles haast uitsluitend vanuit de medische 
hoek benaderd en niet vanuit de pedago-
gische. Daar hoop ik nog een steentje te 
kunnen bijdragen. Er is dus nog veel werk 
aan de winkel. (Piever)
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DE GRAVENSTEENFEESTEN: lo vivat, io vivat...

BIERVLEKKEN OP EEN GRAFSTEEN
Je hebt van die dagen dat de strijdlust als 
het ware je bloed doet koken en je in een 
aura van vlaggen en schilden door de stra-
ten drijft. Dan kan je haast niet anders 
dan het eeuwenoude Gravensteen een be-
zoekje te brengen. Aangezien zestien no-
vember zo’n dag was, ijlde Schamper in 
derde versnelling daarheen. Bleek toen 
dat er wat aan de hand was. GRAVEN-
STEENFEESTEN, of zoiets.
De organisatoren hadden schijnbaar alles 
in het werk gesteld om de beruchte bezet-
ting van 1949 met een "groots" feest te 
herdenken. Maar om 10 uur beginnen in 
de ridderzaal van het Gravensteen is 
vroeg (of u het gelooft of niet: ze begon-
nen om 10 uur: jawel ’s morgens). We ver-
langden naar de behaaglijke warmte van 
de bedstee en herinnerden ons als prettig 
detail desbetreffend de (zeer) behaag-
lijke warmte onder de donsdeken. We 
vermanden ons echter en gingen wat in-
formatie roven.

STUKJE GESCHIEDENIS

Even ter herinnering dus. voor wie er in ’49 niet bij 
was: Men herdenkt met die feesten de beruchte be-
zetting van het Gravensteen, veertig akademiejaren 
geleden. Enkele studenten hadden dit lumineuze 
plan uitgedokterd en deelden op de bewuste woens-
dag in alle fakulteiten geheime pamfletten rond; 
'Zweigen. Feind hort mit!’ Een honderd- dertigtal 
getrouwen drongen in kleine groepjes het oude kas-
teel binnen. Ze sloten de bewaker genadeloos in z’n 
hokje op, smokkelden een karrevracht rotte appels 
binnen de muren, en grendelden de poort stevig af. 
Eerst merkte geen halve kat dat er iets gebeurde, 
tot, om tien over drie, de hel losbarstte: de politie 
ging zich, tot groot jolijt van de bezetters, ermee 
bemoeien. De dag kon voor de heldhaftige kluble- 
den niet meer stuk: hun grap was geslaagd, Gent 
stond op stelten. De politie kon de klus alleen niet 
klaren en belde er de brandweer bij. Enkel het le-
ger ontbrak nog om dit ’Marx Brothers’-achtige ta-
fereel kompleet te maken. Rond vijf uur slaagden 
de orde-strijdkrachten erin het fort te ontzetten. 
De pers was er natuurlijk als de frisse kippen bij om 
het sensationele voorval op te blazen waar het maar 
kon en geruchten ervan bereikten zelfs het buiten-
land. Prof. Storme: "Had de politie niks onderno-
men dan waren we wellicht vanzelf terug wegge-
gaan, want we hadden geen voldoende drank bij.

Maar met zoveel politie voor de deur was het na-
tuurlijk gezellig om eventjes dappere ridder te spe-
len. Aanvankelijk gooiden we zelfs de ladders van 
de politie om (die tegen de kantelen werden gezet) 
maar de brandweer had net zo’n lange kraan ge-
kocht en daar konden we niks tegen beginnen.”

Het kommitee van oudstrijders vond het voorval 
erg leuk en richtte in 1950 een herdenkingsplechti-
gheid in. De weerklank was zo fenomenaal dat het 
Senioren Konvent de handen uit de mouwen stak 
en vanaf dan elk jaar de Gravensteenfeesten ging 
organiseren.

HET SENIOREN KONVENT:
DE LOF VAN BACHUS

Eerst even een woordje over het S.K. Het SK over-
koepelt alle studentenklubs in Vlaanderen (uite-
raard gaat het om studenten van de RUGent of van 
hogescholen in Gent gelegen): we vermelden en-
kele voorname klubs: KILA van de KIHO, 
HERMES van de IHSR, LAETITIA: de Regionale 
klub van Ronse, RODENBACH: de Regionale 
klub van Roeselaere, WESTLANDIA: van de Wes-
thoek, ZUID WEST VLAAMSE: van ZW-Vlaan- 
deren. De studentenklubs zijn dus opgesplitst per 
hogeschool, unief of per regio. Daarnaast is er de 
studentefanfare, die naargelang de omstandighe-
den (meer bier, minder bier) iets beter of iets sle-
chter speelt, maar steeds voor autentiek studente- 
vertier zorgt.
Het SK organiseert gezamelijke aktiviteiten zoals 
de voetbalkompetitie, volleybal, en ander volksver-
maak. Maar de klemtoon ligt ongetwijfeld op de 
meer studentikoze aktiviteiten: de kantussen (een 
zang avond waarop een heleboel liederen uit de ko- 
deks worden gezongen, met de traditionele ritue-
len. Een geritualiseerde zuippartij dus). En de rol- 
lings: de leden bezoeken verschillende Gentse kaf- 
fees op kosten van de klubkas. De huidige voorzit-
ter van het SK is Luc Blommaert. Senior Seniorum 
noemen ze hem binnen het S.K.

TERUG NAAR DE 
HERDENKING

De foto’s van de herdenking in ’50 staken schril af 
tegen de lauwe bedoening van de veertigste editie. 
De kommilitonen stonden wat te lummelen, Ro- 
denbach, toast, sigaret in het handje en enkel de ve-
teranen (seniores seniorum) huppelden uitgelaten 
rond. Er werd wat gezongen en er werd een auten-
tiek zwart-wit filmpje (overgetaped op video) van 
de gebeurtenissen afgedraaid, met deskundige 
kommentaar van prof. Storme. Na de receptie ver-
trok normaal de stoet van (praal)wagens, maar 
deze keer geen stoet. Senior Seniorum Luc Blom-
maert: "De stoet is afgeschaft omdat die een aan-
tal problemen opleverde. Bij de man in de straat

kwam die niet goed over en bovendien waren niet 
alle wagens even ludiek en origineel." Wat met de 
belangstelling voor het S.K.? Blommaert: "Een 
aantal klubs doen het minder goed maar dat wordt 
dan weer gekompenseerd door andere klubs die het 
beter doen. Een status quo dus. Maar de West-Vla- 
mingen blijven natuurlijk de grootste groep"

DE GRAVENSTEENFEESTEN 
WEINIG VOLK,
GOEIE MUZIEK

Ergens achteraan aksentueerden een handvol 
standvastigen de verlatenheid van het St.-Pieters- 
plein, dat voor de gelegenheid volledig afgezet was. 
Een patrouillerende kombi maakte alles nog een 
tikkel potsierlijker. Het programma bevatte het ge-
bruikelijke gamma aan studentikoos geacht tijdver-
drijf: go-cart race, appelworp, vatlopen, vatslaan, 
touwtrekken, paalklimmen, kussengevecht en, last 
but not first, ballonnenworp. Mark Uytterhoeven 
was voor de presentatie ingehuurd. Gelukkig kon 
die niet komen, anders zou ie zichzelf en de orga-
nisatoren ietwat belachelijk hebben gemaakt. Twee 
oudjes bekeken het allemaal een beetje meewarig, 
de hemel was liberaal blauw en m’n pakje sigaret-
ten op twee na op.

U begrijpt dus dat we bedenkingen hadden bij en-
kele passages uit de persmap: ’Sindsdien zijn de

Gravensteenfeesten de grootste studentikoze ge-
beurtenis van Gent geworden, zoniet van gans het 
land. Dit zal ongetwijfeld zo blijven.’ Dit citaat 
wordt helemaal absurd als men bedenkt dat de stu- 
denteklubs, zelfs als de ’happening’ een sukses was 
geworden, nog niet uit de kosten zouden zijn ge-
raakt.

Vermelden we nog dat er ’s avonds nog een optre-
den van ’K13’ en ’The Fatal Flowers’ te beluisteren 
en wat later nog een fuif te betalen viel. We hoor-
den van een mede-Schamperaar dat Fatal Flowers 
zeer goed door de beugel kon. Hij schreef het zelfs 
voor ons op: " Het begon allemaal wel slecht, na-
melijk veel te laat. K-13 mocht pas drie kwartier na 
het officiële aanvangsuur het podium betreden en 
hield het daar hoofdzakelijk bij wild-enthoesiast- 
rondzwemmen in een nogal wakke set. Nee, dan lie-
ver de Fantastische Fatal Flowers, die mij van bij 
het eerste gitaarakkoord ongenadig omverbliezen 
(ik word graag omvergeblazen, moet u weten.) 
Waarom dit groepje zo steengoed is weet ik zelf 
niet, misschien omdat ze uit het buitenland komen 
en lang haar hebben. (Het was trouwens een onver-
geeflijke fout om op sommige affiches K-13 in veel 
grotere letters af te drukken dan de hoofdschotel 
Fatal Flowers.)"

De Senioren boerden dus verre van goed dit jaar. 
Blijft nu nog de vraag of dat aan de ongeïnteres-
seerde studenten lag of aan het feit dat de organi-
satoren hun dierbare tijd liever in kafee 'De Pallie-
ter’ verdeden.
BL, (ook een beetje Domper), en voor de rock: KD

(Foto: De Gentenaar)

PLUTONIUMVOGEL

Terwijl de Amerikanen sinds Tree Miles 
Island afzagen van de verdere bouw van 
kerncentrales, trok men in de rest van de 
wereld blijkbaar niet dezelfde conclusies 
uit de talrijke ongevallen met nucleair 
materiaal. In Japan bijvoorbeeld wil men 
tegen de wil in van zo’n 85 % van de be-
volking, de nucleaire productiecapaciteit 
verhogen tot zo’n 56,6 MW in het jaar 
2 0 0 0 . Dit betekent een verdubbeling in 
10 jaar. Om aan dit programma tege-
moet te komen, heeft Japan in totaal 85 
ton verrrijkt plutonium van doen. De ei-
gen productiecapaciteit van de opwer-
kingsfabrieken is echter ontoereikend. 
Daarom sloten de Japanners met het 
Britse BNF en het Franse Cogéma een 
contract voor de herwerking en levering 
van 45 ton van deze uiterst giftige radio- 
isotoop.

TRANSPORTTECHNOLOGIE

Bij het vervoer van dergelijke ladingen stellen zich 
wel enkele problemen. Ten eerste is dit goedje erg 
gegeerd op de zwarte markt en is er dus een reëel 
gevaar voor diefstal. Koppel hieraan de interesse 

4 van de terroristische wereld voor het nucleaire ge-

doe en u begrijpt dat bij het transport van het ene 
continent naar het andere grootscheepse veili-
gheidsmaatregelen dienen genomen. Dat bleek 
toen men het plutonium in een eerste fase perschip 
wilde overbrengen. Dertien Fransen, Engelsen, 
Amerikaanse en Japanse oorlogsbodems, bewa-
king vanuit de lucht en satelieten werden inge- 
zet.Deze actie viel duidelijk te duur uit. Op dat 
ogenblik vatte men de idee op om het via de lucht 
te proberen. Daar echter duikt het probleem op van 
de beveiliging van mens en aarde tegen het even-
tueel vrijkomen van het plutonium. De in de VS 
geldende norm voor het vervoer ervan per vliegtuig 
is van die aard dat door het enorme gewicht van het 
nodige omhulsel slechts 2 kg. per vlucht zou kun-
nen vervoerd worden. Ook dat werd te duur bevon-
den. Daarom ging men de oplossing zoeken in de 
ontwikkeling van een nieuw vat, de PAT- 3. Het 
probleem in deze zaak is echter dat bij stijgende af-
metingen van het vat, het gewicht veel sneller stijgt 
dan de weerstand. Deze PAT-3 zou zo’n 6 a 7 kg. 
plutonium kunnen bevatten, waardoor per vlucht 2 
ton en 250 kg. kan meegenomen worden.

UNCLE SAM

Testen met deze vaten werden een complete mis-
lukking. De desbetreffende deskundigen zeggen nu 
zelfs dat nooit een vat zal kunnen ontwikkeld wor-
den dat aan de eisen voldoet.

De PAT-3 bleek niet resistent tegen de snelheid 
van een botsing van een vliegtuig, dat normaliter 
een snelheid haalt van zo’n 200 meter/seconde, 
maar bleek, gelukkig voor de politici en de "belan-
ghebbenden", resistent tegen de botsing van 15 me-
ter/seconde.

Gelukkig, want in Europa geldt voor het vervoer 
van plutonium een regeling die geen onderscheid 
maakt tussen vervoer op aarde of in de lucht. 
M.a.w., in Europa en in Japan,waar dezelfde rege-
ling geldt, moeten de vaten maar resistent zijn te-
gen een schok van...15 meter/ seconde. Hierin zag 
de amerikaanse president Reagan dé oplossing om 
Japan toe te laten dergelijke transporten te verri-
chten. Daar het de VS zijn die als eerste het pluto-
nium aan de Japaners verkopen, moeten zij alles 
wat er met dat plutonium gebeurt, volgen en goed-
keuren. De vluchten voldoen echter niet aan de 
amerikaanse norm en daarom weigerde het 
Congres de vluchten via een verdrag te ratifice- 
ren.Het Pluis van Afgevaardigden verklaarde het 
verdrag later wettig op voorwaarde dat de vluchten 
niet over amerikaans grondgebied zouden plaats-
hebben.

EUROPA

Uit antwoorden op vragen en interpellaties in de 
senaat blijkt dat de transporten zullen gaan via de 
Noordpool-route. Zij zullen echter niet gaan over 
belgisch grondgebied, maar toch dicht genoeg te-
gen de grens om bij een ongeval de belgische bur-
gers en burgers van andere westeuropese staten te 
raken. Vanaf 1990 zouden u en ik dus alle 14 dagen 
bloot staan aan het gevaar 250 kg. plutonium in 
onze nek te krijgen. In de geschiedenis zijn al twee 
ongevallen gebeurd met nucleaire luchttranspor-
ten. Het ging hier echter om veel geringere hoeveel-
heden en om minder toxisch materiaal. Totale ba-
lans: sanering van bodem en begroeing, 500 miljoen 
dollar in het ene geval en 300 miljoen in het andere 
geval, 500 stralingszieken en 90 dodelijke kanker-

gevallen. Dr. Marvin Risnikoff berekende boven-
dien dat bij het vrijkomen van anderhalve kg. plu-
tonium boven Kennedy-Airport 500.000 kankerge-
vallen, waarvan 100.000 dodelijke het gevolg zou-
den zijn. Volgens senator Eric Gryp (Agalev), die 
dit nieuwe kernschandaal bekend maakte, is het ge-
vaar voor een ongeval, waardoor plutonium zou 
vrijkomen of exploderen, niet denkbeeldig in een 
luchtruim dat geleid wordt door verkeersleiders die 
onlangs nog staakten omdat het huidige perso-
neelsbestand de enorme hoeveelheid vliegtuigen in 
het westeuropese luchtruim niet meer aankan. Bo-
vendien bevatten de vaten zeven kilogram pluto-
nium, wat betekent 1 kilogram meer dan het pluto-
nium in de Hiroshima-bom. Bijgevolg kan nog vol-
gens Gryp bij het neerstorten en exploderen van 
het vliegtuig een nucleaire ontploffing plaatsgrij-
pen met de kracht van 35 neutronenbommen(de 
overige 243 ontploft mee). Hierbij zou een land als 
België volledig van de kaart geveegd worden. 
Moest men meer dan 7 kg. in één ruimte bij mekaar 
steken, dan is de kans groot dat het goedje vanzelf 
de lucht invliegt.

Een dag voor senator Gryp zijn interpellatie in de 
kamer hield, moest een Boeing 747, hetzelfde type 
dat het vervoer zal verzorgen, een noodlanding ma-
ken nadat het in botsing was gekomen met een 
gans. Hoelang nog is het mogelijk dat politici bur-
gers blootstellen aan dergelijke gevaren? Wanneer 
gaan zij tot het besef komen dat het niet verant-
woord is niet beveiligde transporten van een lading 
plutonium, die dezelfde kracht heeft als 35 neutro-
nenbommen, alle 14 dagen te laten overvliegen. En 
dat enkel omdat beveiligde transporten zoveel 
meer kosten.

Michael V.



(ADVERTENTIE)

S: Er is een opvouwbare brochure over 
het Erasmus-projekt rondgedeeld die wat 
lang en onhandig uitvalt bij de "ont- 
plooing".
Lieve Bracke: Onhandig? De brochure is 
zo gekoncipieerd dat ze in de vestzak van 
de student kan. Toegegeven: ze valt wat 
lang uit maar ze moet de interesse loswe-
ken. Dat is de bedoeling van die brochure. 
(Haalt de info-bundel -op kwarto for-
maat- uit de kast en legtdeze naast de 
"vestzakbrochure") Wat denk jij dat de 
student zal meenemen?
S. (Overtuigd) Laten we het dan over het 
projekt hebben.
Lieve Bracke: Het Erasmus-projekt is er 
ter bevordering van de samenwerking van 
de univs van de E.G.-lidstaten door de 
mobiliteit van proffen, studenten en W.P. 
te stimuleren en financieel te ondersteu-
nen: heel konkreet wil dat zeggen dat stu-
denten, proffen en wetenschappelijk per-
soneel toelagen kunnen ontvangen om in 
het buiteland te gaan studeren of doce-
ren. Een studiebezoek behoort ook tot de 
mogelijkhedenmogal vaak om een Inter-
universitair Samenwerkingsprogramma 
(ISP) op poten te zetten. Het studiebe-
zoek heten we STV, zijnde Study-Visit.

S. Hoe viel de belangstelling mee aan de 
RUG voor 1988-1989 ? (de aanvragen 
daarvoor moesten uiteraard in 1987 op-
gemaakt worden)
Lieve Bracke: Zeer goed. Uiteindelijk 
kreeg ik 78 aanvragen binnen. Toen ze het 
EG-panel van akademici en het Erasmus- 
buro gepasseerd waren bleven er 31 over: 
dat is een slaagpercentage van circa 45%, 
daar waar het Europees gemiddelde rond 
de 15% ligt. De goedgekeurde projekten 
betroffen 19 studiebezoeken en 12 Inter-
universitaire Samenwerkingsovereen-
komsten (de zogenaamde ISP’s). Wat de 
studenten betreft: vijf studenten mogen 
dit jaar een volledig jaar naar Manches-
ter (Prof Van Aken-vervoertechniek- fa- 
kulteil toegepaste wetenschappen) en 
twee studenten van prof. Vermeersch 
mogen 3 maanden aan de Erasmus-uni- 
versiteit van Rotterdam studeren (Stu-
denten wijsbegeerte).
Wat de "gebuisde" projekten betreft: er 
zaten daar weliswaar een paar oppervlak-
kige tussen, maar ook enkele goede. Zo 
bv. dat van prof. De Bens (kommunika- 
tiewetenschappen); projekt dat uit de 
boot viel omdat het budget opgesoupeerd 
was. Nu (nvdr: dus voor het akademiejaar 
’89-90) gaan we dat projekt als studiereis

c'U

(STV) indienen en niet meer als ISP, en 
5 dan zal het wel lukken.

Lieve Bracke over Erasmus: "Wie nu de trein mist, zal er niet bij zijn"

MET ERASMUS WAS U ER AL GEWEEST
Van ERASMUS heeft u zeker al gehoord: hij was een humanist die op de wereld rondliep van 1469 tot 1536. En van de 
wereld heeft hij wel wat gezien: hij was een uiterst mobiele persoon die gans Europa afreisde om studiewerk te verrichten. 
Zijn bekendste werk: Lof der zotheid.
Maar Erasmus is ook de naam die de Europese Gemeenschap (E.G.) gaf aan een prestigieus projekt ter bevordering van 
de samenwerking tussen de univs in Europa (E.G.-lidstaten). Hoewel het projekt oorspronkelijk met veel tamtam werd 
aangekondigd bleek er uiteindelijk weinig pingping voor te zijn.

Veel ol veel te weinig geld: we belden aan bij Lieve Bracke, koördinatrice van het Erasmus-projekt aan de RUGent. "Ik 
moet u en de mensen die mijn buro vinden niet overtuigen van het belang van een studieperiode aan een buitenlandse 
univ", zo besloot Lieve Bracke na anderhalf uur; "het zijn juist diegenen die zich hier niet laten zien die ik moet overtui-
gen. Maar we werken eraan." Wij noteerden gelukkig ook al het voorgaande en dat leest u in deze kolommen.

EN WIJ DAN?

S. Wat zit er voor de student in?
Lieve Bracke: De student kan voor mini-
maal 3 maand en maximaal 1 jaar aan een 
univ van de E.G. gaan studeren. Dat ge-
beurt in het kader van een ISP: dus hij 
zoekt een promotor. Men dient een aan-
vraag in en als die uiteindelijk goedge-
keurd wordt dan krijgt de student behalve 
een reisvergoeding ook nog 8.000 fr. per 
maand (1988-89). Dat is dus eigenlijk 
geen beurs, maar een toelage om de 
meerkost van het studeren in het buiten-
land tegemoet te komen. Die 8.000 fr. is 
een gemiddelde: aan de Sorbonne behoef 
je maandelijk 22.000 fr. maar in het zui-
den van Italië is 6.000 fr. genoeg. We had-
den dat kunnen differentiëren, maar dit 
jaar kon dat niet meer door tijdsgebrek. 
Nog een voorbeeld, in Rotterdam kost 
een kamer al 8.000 fr. en zijn de maaltij-
den dubbel zo duur. Maar daar hebben 
we weliswaar één en ander kunnen rege-
len.

S. Zou het niet beter zijn als "de beurs" de 
totale kosten zou dekken?
Lieve Bracke: Tja, het Erasmus-pro- 
gramma is aanvankelijk met veel tamtam 
de wereld ingestuurd, maar achteraf 
bleek er nauwelijks geld voor te zijn. 
Maar goed, ik streef effektief naar een 
beurs waarbij er geen enkele meerkost is 
voor de student, ten minste als die er een 
inspanning voor over heeft. Een promo-
tor zoeken, hier de lessen missen en gin-
der het nodige doen (nvdr: Erasmus is 
geen reisburo naar Zuiderse landen): da’s 
niet zo voor de hand liggend. Maar: het 
moet iets zijn voor alle studenten, dus 
voor studenten uit alle lagen van de be-
volking.

T  IS MAAR EEN BEGIN...

S. Acht studenten dit jaar: ’t is maar een 
begin?
Lieve Bracke: Ja, maar we mogen niet uit 
het oog verliezen dat het vroeger totaal 
anders was: de student moest in de vakan-
tie gaan studeren (wat het buitenland be-
treft), het zelf bekostigen en het inschrij-
vingsgeld betalen. Nu betaalt men aan de 
eigen univ het inschrijvingsgeld en dat 
volstaat. Een voorbeeld: in Manchester 
bedraagt het inschrijvingsgeld 180.000 fr. 
De RUG- studenten die in het kader van 
Erasmus ginder verblijven,betalen slechts

13.300 fr. aan de RUG. Bovendien is er 
akademidsche erkenning binnen de eigen 
univ voor hetgeen men in het buitenland 
uitspookt, wat vroeger ook al niet was. 
Een hele verbetering, dacht ik.

PROBLEMEN MET DE 
RECHTEN

S. Er zijn of waren problemen met de 
Rechtsfakulteit?
Lieve Bracke: De fakulteit van de rechten 
is die van de juristen. Eerst zoeken ze 
naar juridische argumenten waarom één 
en ander niet zou kunnen, om later het 
administratieve werk niet te moeten 
doen. Voorbeeld: de akademische erken-
ning van het diploma binnen de eigen 
univ. Ik kan u zeggen dat dit probleem ge-
regeld is.
Twee fakulteiten die absoluut voordeel 
kunnen halen uit het E-projekt zijn toch 
wel die van de rechten en de genees-
kunde. De korporatistische refleks van 
hun respektieve ordes (van advokaten en 
geneesheren) kan niet langer als het za-
ligmakend element aangevoerd worden 
om niet mee te doen. Wie de trein nu m- 
ist, zal er niet bij zijn. Ik had nooit gedacht 
dat ik zo hard zou moeten doorduwen om 
bepaaalde mensen het nut van Erasmus 
te laten inzien. Ik ben nu wel uitgenodigd 
op de fakulteitsraad van de Rechten en ga 
daar de zaak maar weer eens bepleiten. 
(Zucht) Maar proffen zoals Storme, Ma- 
resceau, Somers, Van de Lanotte, Dier- 
kens, Hebberecht en nog een paar ande-
ren : die moet je dat niet meer gaan uit-
leggen. (nvdr: proffen van de rechtsfakul-
teit)

S. Dat van die trein missen : dat geldt ook 
voor de RUG?
Lieve Bracke: Tuurlijk: we moeten heel 
hard werken aan ons imago en aan de 
uitstraling van de RUG. Tegen 1992 moe-
ten we er staan. Trouwens wat het imago 
van de RUG betreft, verwijs ik graag even 
naar de enquête die het seminarie van 
prof. De Bens uitvoerde bij studenten van 
het laatste humaniorajaar : een imago- 
profiel. De RUG skoort onder de studen-
ten het best als "univ voor iedereen" (51%, 
een unief die openstaat voor alle klassen), 
"hoge kwaliteit" haalt 48% , "tof studen-
tenleven" krijgt 39% en "grote faam" 37%. 
Wij zijn dus een uviv voor iedereen met 
hoge kwaliteit en een tof studentenleven: 
wat wil je meer? De cijfers ven KULeu- 
ven bv.: katholiek: 70%, grote faam: 64%,

tof studentenleven: 60%, hoge kwali- 
teit:53%, voor iedereen: 36% En de cij-
fers voor de VUBrussel: vrijzinnig 46%, 
voor iedereen: 32%, progressief: 27%, ge-
makkelijker 20%)
Bovendien heeft Gent een zeer goede so-
ciale sektor, zeker als je dat gaat vergelij-
ken met andere landen.

DE CENTEN

S. Hoe zit het voor volgend jaar?
Lieve Bracke: Van de 78 aanvragers van 
vorig jaar hebben er 31 opnieuw een aan-
vraag indiend. Bovendien zijn er zo’n 40 
nieuwe aanvragen, maar het gros loopt 
slechts tegen de uiterste indieningsdatum 
binnen. (ISP: 31 /  12 /1988, STV: 2 8 / 2  
/  1989) Het loopt vrij aardig. Bovendien 
wordt ik veel meer uitgenodigd om toeli-
chtingen te geven en de drempelvreesis 
aan het dalen. Mensen komen navraag 
doen.

S. En hoe zit het met het budget?
Lieve Bracke: Juiste cijfers voor dit jaar 
heb ik nog niet, maar er wordt een ver-
viervoudiging van de beurzen vooropges-
teld voor 1989-90. (Nvdr. De subsidiëring 
voor de 31 lopende projekten -dit jaar- 
bedraagt 6.400.000 fr.)
Ik bedank Lieve Bracke voor het inter-
view en kijk bij het buitengaan nog even 
naar de "oscar" -in Nederland geeft men 
eigenlijk een "gouden kalf', maar dat wil 
ik haar niet aandoen, gezien de kwaliteit 
van hun filmindustrie/artisanaat- die zij 
gekregen heeft van de Erasmus- universi- 
teit van Rotterdam: een glazen blokje met 
daarin heel toepasselijk ERASMUS "ge-
graveerd". Dominic Pertry

Lieve Van den Bossche-Bracke 
St. Pietersnieuwstraat 25 
Rektoraat - Lokaal 205 of 207 
Tel: 23.38.21

(ADVERTENTIE)

Y u d d h a s b e l l y  I
Hoogpoort 30  -  9000 Gent

VEGETARISCH
RESTAURANT

Uren: 12.00 - 14.00 u. - 18.00 - 21.00 h 
Naast café Cirque Central



WAAR HET HART VAN VOL IS ...

KAMERREGLEMENT
Wij zijn blij dat Schamper blijft schrijven 
over de noodzaak van een kamerregle-
ment voor Gent. Wij willen daarbij geen 
afbreuk doen aan het lof dat de JongKom- 
munisten (J.K.) hierbij wordt toege-
zwaaid. Dat verdienen ze, want ze hebben 
inderdaad een pioniersrol gespeeld en ze 
laten ook nu nog niet af.

Toch willen we afbreuk doen aan de in-
druk die door de Schamper artikels ge-
wekt wordt dat de J.K. de enige vereni-
ging was die actief was op dit vlak. De Re- 
chtsKritische Werkgroep (RKW) en de 
wetswinkel verrichtten rond dit thema 
studiewerk en een infoavond met expert 
ter zake, Johan van den Berghe Dit alles 
resulteerde in een juridische infobro- 
chure. Daarenboven waren het de RKW- 
leden die de ganse Gentse binnenstad 
hebben afgelopen om in de studentenk-
wartieren een pamflet in de bus te steken, 
om hen uit te nodigen naar -het weliswaar 
door J.K. georganiseerde- slotdebat te 
komen. Dat destudenten hierop echter 
wegbleven en kotbazen en -madammen 
kwamen opdagen, kan dan ook alleen te 
wijten geweest zijn aan de desinteresse 
vanwege de studentenbevolking en zeker 
niet aan onwetendheid. Dit is erg frapant 
in een materie waar verscheidene studen-
ten er het leven bij inschoten en waar de 
dreiging van nieuwe drama’s reëel is. Zie 
o.a. de ontploffing in de Postheernestraat. 
Doch het is niet anders. Verschillende ve-
renigingen, J.K. op kop, maar niet te ver-
geten ook RKW en de wetswinkel, heb-

ABORTUS IN BELGIE ANNO 1988 (LEES: 1867)

We hadden het Viktoria vooraf al luid-
keels horen verkondigen: op 17 november 
zou het Gents Kollektief Anticonceptie 
betogen voor het gerechtsgebouw. Om 18 
u hadden zich daar dan ook een lOO-tal 
medewerkers en sympathisanten van het 
Kollektief verzameld.

Dat het abortusprobleem ook aan de stu-
denten niet voorbijgaat, was te merken 
aan de aanwezigheid van studentenvere-
nigingen als het M.L.B., de A.L.S., de 
Jongkommunisten en het eerder ver-
melde Viktoria. Ook bevonden zich on-
der de sympathisanten enkele assistenten 
en professoren van de RUGent.

Het protest was vooral gericht tegen de 
abortuswet van 1867 die anno ’88 nog 
steeds geldt. Volgens die wet kunnen 
mensen voor betrokkenheid bij abortus 
veroordeeld worden tot 15 jaar gevange-
nisstraf. Op 12 februari van dit jaar had 
de Korrektionele Rechtbank begrijpend 
geoordeeld dat men met die verouderde 
wet kreatief moest omspringen, (d.i. hem

Debat: etische reveil?

Herman Van Rompuy , kersverse 
C.V.P.- voorzitter neemt het op te-
gen de niet meer zo verse voorzit-
ter van de P.V. V., Annemie Neyts. 
Thema van het debat: Etische 
kwesties.

Dag en uur: woensdag 14 decem-
ber 1988 om 20.00h.
Plaats: bij ter perse gaan nog niet 
helemaal zeker, let dus op de af-
fiches, wellicht wordt dat de Blan- 
dijn
Organisatie: ChristenDemocratis- 
cheStudenten (CDS)

aanpassen aan de noden van deze tijd). 
Negentien betrokkenen van het G.KA. 
werden toen ook vrijgesproken op basis 
van de individuele noodsituatie waarin 
vele vrouwen zich bevonden, de degelijke 
werking van het Kollektief en het feit dat 
die groep zonder winstoogmerk opereert.

MOORD.

Op 14 november echter verwierp het Hof 
van Beroep deze uitspraak met de twijfe-
lachtige argumentatie dat het G.K.A. de 
vrouwen niet voldoende zou motiveren 
tot het behouden van de zwangerschap.

Tevens werd aangevoerd dat er in vele ge-
vallen geen sprake zou zijn van een nood-
situatie, maar eerder van ’individuele 
uitvluchten’ van de vrouwen. De rechter 
was bovendien van mening dat het G.K.A. 
de behandeling van sommige van haar pa-
tiënten beter aan andere instellingen zou 
overlaten.

In een soort zedenpreek wees de Edela-
chtbare op de UNO-verklaring van de re-
chten van het kind, en maakte zelfs gewag 
van ’moord’, een wel erg zware beschul-
diging als men het relatief lichte vonnis 
van de gearresteerden in acht neemt: drie 
dokters werden veroordeeld tot 1 maand 
voorwaardelijke gevangenisstraf (voor de 
periode van één jaar), zeven medewer-
kers kregen een geldboete van 6000 Bfr. 
en de negen patiënten een voorwaarde-
lijke geldboete.

’Het vonnis alleen al bewijst dat het ge-
recht zelf geen raad weet met het pro-
bleem en dat een nieuwe wet dus drin-
gend nodig is’, aldus het G.K.A. ’Geen en-
kele wet is er ooit in geslaagd abortus af 
te schaffen. Vrouwen die ongewenst

ben kosten noch moeite gespaard om tot 
een grote mobilisatie te komen; we hoe-
ven onszelf dan ook niets te verwijten. 
Chris Lambert (RKW)

GEWETENSBEZWAARDEN

OPEN BRIEF AAN DE
SOCIALE RAAD.

Sinds 1 november jl. kan niet iedereen 
meer voor een maaltijd terecht in de 
Gentse studentenresto’s. Bij de wel toe-
gelaten groepen zitten o.a. studenten (na-
tuurlijk) en O.C.M.W.-steuntrekkers. Lo-
gisch, vinden wij -en de studenten in de 
sociale raad ongetwijfeld ook: hun dik-
wijls moeilijke financiële situatie geeft 
hen het recht op goedkopere maaltijden. 
Maar waarom besliste de sociale raad om 
werklozen en gewetensbezwaarden niet 
meer tot de resto’s toe te laten? Hun fi-
nanciële situatie is in de meeste gevallen 
nog erger dan die van voornoemde groe-
pen: ongeveer 13.000 bf./maand voor een 
hele groep werklozen, ongeveer 9.000

bf./maand (!) voor gewetensbezwaarden. 
Hebben wij, gewetensbezwaarden, trou-
wens geen recht op dezelfde behandeling 
als miliciens wat betreft de dagelijkse be-
hoeften? Gratis onderdak voor gewetens-
bezwaarden lijkt ons moeilijk te realise-
ren; sinds kort zit er ook geen gratis kle-
ding meer in, maar daar maakt niemand 
een punt van; maar in aanwezigheid van 
de faculteiten moeten we ons toch met 
onze beperkte maaltijdvergoeding (in de 
9.000 inbegrepen) een maaltijd kunnen 
veroorloven.
Voor de resto’s is een groter publiek al-
leen maar voordelig. De Gentse horeca 
zal aan werklozen en gewetensbezwaar-
den wel niet teveel klanten verliezen. 
Voor ons is betaalbaar en degelijk eten 
even noodzakelijk als voor om ’t even wie. 
We roepen hierbij de sociale raad, en voo-
ral de studenten daarin, op tot het herzien 
van hun adviezen i.v.m. deze zaak. Wij 
houden ons voorlopig alvast niet aan de 
nieuwe regeling.

Gents Aktiekomitee 
Gewetensbezwaarden

(Foio; Sytvie Verhaege)

zwanger zijn grijpen desnoods naar de le-
vensgevaarlijke, klandestiene abortus, 
ofwel gaan ze naar buurlanden waar 
abortus geliberaliseerd is.’
Een ander nadeel van de ontoereikende 
wetgeving is de willekeur waarmee vrou-
wen en hulpverleners veroordeeld wor-
den. Men vervolgt bijvoorbeeld wél te 
Gent, Brussel en Mons, maar niet in Luik 
en Antwerpen.

VRIJE KEUZE.

Volgens een clausule (die afloopt op 1 ja-
nuari) moet rond de abortuswetgeving 
een serene sfeer worden bewaard. Het 
G.K.A. vindt dat het Parlement hierdoor 
gegijzeld wordt.

Ook kan de werkgroep de amenderingen 
van de C.V.P. op de wet niet aanvaarden. 
(Die houden in dat de wet voorschrijft in 
welke gevallen er al dan niet geaborteerd 
mag worden.)

’Doordat voorbehoedsmiddelen nooit

voor 100 % veilig zijn komen ongewenste 
zwangerschappen nog steeds vaak voor. 
Daarom moet aan elke vrouw, en in alle 
gevallen een volledig vrije, persoonlijke 
keuze gelaten worden met betrekking tot 
abortus. Veel jonge meisjes en vrouwen 
die in noodsituatie verkeren worden door 
ons onder medisch en psychisch verant-
woorde omstandigheden geholpen.’ aldus 
het G.K.A.

Daar werd met klem aan toegevoegd dat 
het Kollektief zich door het arrest van 14 
november niet laat afschrikken en blijft 
verder werken.

Voor het gerechtsgebouw werd de wet 
van 1867 symbolisch verbrand. Daarna 
trok de optocht door de Veldstraat op 
naar de Korenmarkt. Er werden handte-
keningen verzameld voor een petitie tot 
wijziging van de w et. De betoging verliep 
verder ’in een serene sfeer’ zoals politici 
het zouden uitdrukken en ze werd op de 
Korenmarkt in alle rust ontbonden.(KD)
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BROEDERTWIST IN MAFFIASTIJL

Het Als, de actief linkse studenten, zijn 
op deze universiteit zeker geen onbeken-
den meer. Sinds het begin van dit acade-
miejaar laat het Als van zich horen door 
allerlei activiteiten te organiseren: ver-
koop van hun katern, petitie voor de vrij-
lating van een palestijns vakbondsmili- 
tant, anti- racistische avondjes en zo ver-
der.
Het Als zwemt echter niet in het geld en 
kreeg het daardoor in zijn hoofd om het 
Politiek en Filosofisch Konvent om er-
kenning te vragen, waardoor zij ook hun 
deel van de subsidiekoek zouden krijgen. 
Op 10 november dan, in het mooie kader 
van de vergaderzaal van het Pand, diende 
het Als zijn aanvraag in. In het kort stelde 
de nieuwe vereniging zich voor: links,

geïntegreerd in de Socialistische Ge-
meenschappelijke Actie, maar voorstan-
der van een marxistisch- revolutionair 
programma, in tegenstelling tot de moe- 
derpartij die al lang de reformistische 
toer is opgegaan. Het Als pretendeerde 
ook een behoorlijk aantal leden te heb-
ben, wat tot haar geloofwaardigheid zou 
moeten bijdragen. Verder kon het Als 
ook al terugblikken op een hele serie ac-
tiviteiten, wat niet van alle verenigingen 
in het PFK kan gezegd worden.

VITTEN EN VETEN

Wat een rustige erkenning of afwijzing had moeten 
worden,ontaarde echter in een wederzijdse scheld- 
canonade tussen het Als en de dochterorganisatie

voor de studenten van de SP, met name de Jongso-
cialisten. Het was nogal duidelijk dat de JS al door 
de wol geverfd zijn en zeker geen scrupules hebben 
m.b.t. het gebruiken van buldozers in een discussie. 
Het Als daarentegen viel ongeveer van zijn stoel. 
(Wij ook trouwens, maar dat was een andere kwes-
tie).

De JS verweten het Als ten eerste Vonkisten te zijn. 
De Vonk is een tijdschrift van marxisten die bij 
voorkeur met Trotski in hun bed kruipen. Nu is het 
ongetwijfeld waar, dat vele mensen van het Als een 
boontje hebben voor de Vonk, maar het Als vindt 
dit geen relevant argument. Eerlijk gezegd zien wij 
ook niet in waarom dit een reden zou zijn om het 
Als niet toe te laten tot het PFK.

Ten tweede beriepen de JS zich erop de politieke 
jongerenorganisatie van het socialistisch jeugdver- 
bond te zijn. En zij verwijten het Als een putch te 
willen plegen en haar taak te willen overnemen. Op 
het congres van ’85 van de SP was er echter nog een 
specifieke studentenorganisatie voorzien, nl. het 
SVSV (wat dit dan ook moge betekenen). Hierbij 
wordt dus niet zoals bij de JS de voorwaarde ges-
teld om partijlidmaatschap na een jaaran te nemen. 
Het Als ziet zichzelf zowat als de voortzetting van

de SVSV en verwerpt dus het verplichte lidmaat-
schap. Als dusdanig wil zij niet beschouwd worden 
als de jongerenorganisatie van de SP op zich, maar 
wil zij zich richten tot eenieder die socialistische 
sympathieën heeft. M.a.w., zij zou de JS niet van 
hun voetstuk willen stoten. (En hen op eenzame 
hoogten laten vervriezen?)

Algemeen gezien kan men stellen, dat zowel de JS 
als het Als eerder een oude vete wilden uitvechten 
en hierdoor met moeite naar elkaar geluisterd heb-
ben. Op de VUB is het nl. zo, dat wel het Als en 
niet de JS erkend zijn. De JS kan dit niet verteren, 
en het Als vergeet deze zwarte bladzijden uit haar 
geschiedenis liefst zo snel mogelijk.

Het lijkt ons nogal idioot zich in een PFK vergade-
ring te gedragen als maffiosi die eikaars bloed wil-
len drinken, terwijl zij dan toch eerder de beste 
vrienden zouden moeten zijn.

Voor de geïnteresseersen: hiernaast wordt de mo-
tivatie van de Jongsocialisten voor het afwijzen van 
het Als afgedrukt, maar dan wel zonder prentjes. 
(Waarvoor onze excuses).

Idee

"OPEN BRIEF AAN G.S.R., P.F.K. EN ACTIEF LINKSE STUDENTEN."

Jong-Socialisten  RUG

Deze nota is bedoeld om onze houding en 
stemgedrag t.o.v. de P.F.K-aanvraag van 
de Actief Linkse Studenten toe te lichten 
en te verklaren. Zoals jullie wellicht be-
kend is, hebben de Jongsocialisten-RUG 
tegen gestemd. Dit is een weloverwogen 
daad geweest, want we hebben zo onze 
redenen om nee te zeggen.
A) De A.L.S. zijn overwegend S.P.-leden, 
en komen daar ook openlijk voor uit. Ac-
tiviteiten worden dan ook aangekondigd 
met "DeS.P.-jongeren organiseren..." enz. 
Dit blijkt duidelijk uit hun blad Socialis-
tische Studenten (verspreid o.a. in restau-
rant Overpoort op 4-10-’88).
B) De A.L.S. zijn niet alleen actief in de 
S.P. als dusdanig, maar ook binnen de 
Jongsocialisten zélf, waar zij zich groepe-
ren onder de naam VONK. Het is onge-
veer, vergeef ons de uitdrukking, een staat 
binnen een staat, en ze hebben, door hun 
quasi-obstructiebeleid, de Jongsocialis-

ten Nationaal zeker geen goed gedaan. 
Wel integendeel: immobilisme was er het 
gevolg van.
C) Principieel kunnen we niet anders (en 
willen we niet anders), want het gaat in 
tegen de J.S.-statuten. Die zeggen: art.2: 
De J.S. zijn de politieke jongerenorgani-
satie van de S.P. en bijgevolg de politieke 
tak van het Socialistisch Jeugdverbond. 
(...) Deze problematiek hangt dus duide-
lijk samen met het interne reilen en zei-
len van de Jongsocialisten. Dit ontken-
nen, zoals de A.L.S. doet, is de waarheid 
geweld aandoen.
Bovendien beweren de A.L.S. dat ze losstaan van 
de A.L.S.-VUB. Ook dat argument gaat niet op: ze 
worden rechtstreeks gestuurd vanuit Brussel. Wat 
de A.L.S. nu tracht te doen aan de RUG, gebeurt 
al jaren aan de VUB, maar omgekeerd: de A.L.S. 
is reeds in 1776 erkend geworden, en heeft sinds-
dien alles in het werk gesteld om de "officiële" S.P.- 
jongerenbeweging, de J.S., de erkenning te ontzeg-
gen. Ze zijn daar trouwens in geslaagd. Sterker nog: 
de J.S.-VUB mochten zich zelfs niet komen voors-
tellen op het Brussels equivalent van ons PFK, want 
om dat te mogen doen heb je al een bepaald aan-
tal stemmen nodig. De A.L.S. heeft dit bewust ge-
saboteerd.

Op basis van voorgaande argumenten is het voor

AGENDA

VIKTORIA organiseert: 
op donderdag 15 december een debat 
over het basisinkomen.
Mieke Vogels (AGALEV), Ann Van 
Lancker (SEVI), Kittry Roggeman 
(VOK) en vele andere vranke vrouwen 
komen er hun zegje doen. The place to 
be: Blandijn, 20u.

De Rechtskritische werkgroep:
Op woensdag 7 december 1988 om 20 u 
in de Universiteitstraat (auditorium I) 
een info-avond over de militiedienst.

De sprekers zijn:
Jan Cauwenberg (hoofdverantwoorde-
lijke SOLAC). Donald Koecke (sergeant 
Informatiedienst Krijgsmacht) en Jan 
Van Rutgeerf (verantwoordelijke Bur-
gerdienst Voor de Jeugd).

S.J.W.
Vanaf donderdag 24 november tot aan de 
Kerstvakantie zal SJW op vijf opeenvol-
gende donderdagen vormingsavonden in-
richten omtrent marxisme en aanver-
wante uitspattingen.

ons onmogelijk te aanvaarden dat de A.L.S. in hjet 
PFK wordt opgenomen. Het is een strekking bin-
nen de J.S., en kan dus moeillijk worden beschouwd 
worden als een nieuwe, onafhankelijke groep. Dit 
is voor ons een pijnlijke zaak, want onenigheid on-
der partijgenoten staat nu eenmaal gelijk met broe-
dertwist. Verder wensen we te onderstrepen dat de 
J.S.-RUG steeds in de bres gestaan hebben voor 
nieuwe, onafhankelijke verenigingen die zich in het 
PFK wilden laten opnemen. Men denke bijvoor-
beeld aan de jongkommunisten van het Roze Ge-
weertje. Voor wat deze laatste vereniging betreft 
zal men zich waarschijnlijk herinneren dat de J.S.- 
RUG op een bepaald moment, toen de PFK-voor- 
zitter de beslissing van zijn konvent niet volgde, het 
ontslag van deze geëist en ook verkregen heeft.

Onze houding is dus geenszins een corpo-
ratistische reflex, maar wel een konsek- 
went doorvoeren van bepaalde principes, 
in casu de statuten van zowel de Jongso-
cialisten als die van het PFK zelf. Hope-
lijk is hiermee ons standpunt verduide-
lijkt. Wij herhalen: dit is voor de J.S.- 
RUG een pijnlijke kwestie, en we zijn met 
deze zaak niet gelukkig. Wij herhalen bij-
gevolg ons voorstel: de A.L.S. zijn wel-
kom binnen de J.S.-RUG.

Getekend, De Jongsocialisten RUG.

M otivatie van het 
A narchistisch K ollektief m.b.t. 
hun onthouding

Op geen enkel moment tijdens de PFK 
vergadering heeft het Als zich duidelijk 
weten te profileren, wat ze zelf ook toe-
gegeven hebben. Dit is voor mij het 
doorslaggevend argument geweest om 
mij namens het AK te onthouden.
Dat het Als kwaad is, is terecht, als we de 
uitslag van de stemming bekijken: 4 voor, 
3 tegen en 3 onthoudingen. We hebben 
hier dus duidelijk met een meerderheid 
van ja-stemmen te maken. Het lijkt me 
dus zinloos om een hetze binnen de eigen 
gelederen te ontketenen. Beter lijkt het 
mij om, zoals ik op de PFK vergadering 
van 21 november gedaan heb, de statuten 
m.b.t. stemmen van het PFK aan te val-
len. Onthoudingen mogen geen recht-
streekse invloed hebben op een positieve 
of negatieve beslissing, wat hier dus spij-
tig genoeg wel gebeurd is. Wim (AK)

ADVERTENTIES

Te Huur:

Grote en comfortabele studio in de buurt 
van de Kouter; douche, keuken, telefoon 
en kabeltelevisieaansluiting; 
vrij vanaf 1/12/88. Kosten: 4000Bf. + 
EGW. Alle inlichtingen: 091/25 59 46

Een studentenkamer, gelegen Pusse- 
mierstraat, 6 (zijstraat Onderbergen), 
dus ideale ligging voor studenten in de re-
chten). Prijs: 3675Bf. per maand; Contac-
teer Jarl van Schoor, Gordunakaai 1, 
Gent; tel.: 091/21 32 43

Gezocht:

Wie wil ’s vrijdagavonds meerijden met 
de wagen naar Turnhout of omstreken en 
’s zondagavonds terug naar Gent?
Prijs en uur overeen te komen.
Tel.: 014/ 678305

Studentenkamer of studio in het centrum 
van Gent. Contact: An Maes, Coupure 
rechts 236 of M. Van Bourgondiëstraat 19 
(Gent). Tel (weekend): 014/678305
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DE INTIEME LOTGEVALLEN VAN RVHG UIT W-VL (DEEL 1 )

Soms zijn mensen echt onvoorspelbaar. 
Zo zal het mij tot het einde der dagen een 
raadsel blijven waarom de ganse redactie 
in lachen uitbarstte toen men hoorde dat 
ik een OBJECTIEF artikel over Ray- 
mond zou schrijven. Alsof het mijn schuld 
is dat Raymond consistent blijft in het 
afleveren van kwaliteit.

Z’n wapenfeiten uit het verleden zijn ge-
noegzaam bekend, maar voor diegene die 
pas geboren zijn of de laatste 10 jaar op 
Alaska verbleven,zowaar een korte reca-
pitulatie.

De eerste time van zijn carrière werd pas 
spannend nadat hij z’n job als libero van 
Verminnen stopte. Na een korte dribbel 
met Erik Van Neygen (Maria maria, ik 
hou van jou) transfereerde hij naar Bien 
Servi (met Jean-Marie Aerts, ex TC - Ma- 
tic) om tenslotte bij de Centimeters( voo-
rheen de Millionaires) te belanden. In 
deze periode scoorde hij zes maal ( 4 stu-
dio & 1,5 live en 0,5 verzamel elpees). Op 
het toppunt van zijn eerste succes, na op-
tredens op T/W en Pinkpop, wil hij het 
wegens teveel, wat kalmer aan doen.

Tijdens de rust moet hij een ei kwijt, in 
casu de soundtrack van Brussels by Night. 
Deze streep muziek diende ter onders-
teuning van Mare Diddens eerste film en 
bevat o.a. een cover van de Janis Joplin 
klassieker" Piece of my Heart".

De tweede time gebruikt hij om Habba, 
de Crazy Love 12” en Ontevreden af te le-
veren. Samen met de Vlaamse Mustafa’s 
rijst z’n live reputatie opnieuw tot een-
zame hoogten. Iedere Vlaamse parochie-
zaal kreeg hem de laatste 2 jaar zeker en-
kele keren over de vloer. Ondanks de ge-
drevenheid van deze optredens konden 
we toch niet altijd volkomen ontroerd 
huiswaarts keren. Vele nummers van 
Raymonds repertoire lenen zich nu een-
maal niet tot een massazang ergens ten
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velde. Soms wil een mens meer en ook 
Raymond heeft dit blijkbaar gesnopen; 
hij laste verlengingen in.

Begin oktober 1988 - 10 jaar na de dood 
van Jacques Brei - ging hij er samen met 
Bea Van Der Maat en Jan Decleir de 
brand in steken. Voor deze hommage 
schreef hij eigen nummers in de stijl van 
J.B. omdat niets goedkoper is dan Brei 
gewoon platvoers te coveren. (Zelfs Will 
Tura claimt het te kunnen). Over deze 
voorstelling meer in Schamper 262 alwaar 
we u zullen warm maken voor de herne-
ming van "de brand in Brei" eind decem-
ber te Gent.

In afwachting van de terugwedstrijd (1990 
tot ?) wil Raymond jullie met open vizier 
tegemoet treden. Dec ’88 en de eerste 
drie maanden van ’89 staan in het teken 
van de intiem- tour ( en dito plaat.) De 
wakkere geesten onder jullie hebben het 
inderdaad begrepen: "hij zal jullie AL-
LEEN tegemoet treden, de tanden ge-
poetst, de adem vrij van look." Z’n intieme 
pareltjes zoals Bleke Lena, Winter-
ochtend, Mijnheer de postbode, Markies 
de Sade ... zullen eindelijk live onze trom-
melvliezen strelen. ( bij voorbaat dank R 
uit W-VL)

Op 7 Dec spreekt Rudy Vandendaele met 
Het Groenewoud. Vanaf 1500U lonkt 
Raymond in gesprek met de meest pien-
tere humolezer naar zijn toekomst. Men 
zal u daar onderhouden over het doel/ zin 
en vooral de inhoud van uw leven(althans 
het mijne.)

Op 9 December gaat de tournee in pre-
mière maar vergeet die dag vooral niet 
aan te schuiven bij uw plaatselijke platen-
dealer om de nieuwste soloQawel) schijf 
van de meester te kopen.Deze LP zou 
naast nieuwe nummers herwerkte versies 
bevatten van mijnheer de postbode,inti-
miteit, de Bostella(uit de brei hommage)

I
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en last but not’In de Gracht’(de ultieme 
wraak van een artiest op alle onderwijzers 
ter wereld).
De CD- versie zou aangevuld worden met 
oud werk dat de tand des tijds ruim-
schoots doorstond. En mocht u nog niet 
tevreden zijn, men plant eerstvolgend ook 
een verzamel-CD met daarop alles wat 
men in dit onderaardse nodig heeft.

Volgende keer een OBJECTIEVE pla-
tenrecensie !! (WD)

RAYMOND INTIEM

* 7 DEC Raymond in gesprek met RV 
(humo) in FNAC, veldstraat 1500u 
GRATIS
*9 DEC Première intiem-tour Knokke 
Scharpoord 20.30u 250BFR 
Release Solo LP bij zowat elke vlaamse 
platenboer.
*15 DEC intiem-tour Gent, Gele zaal 
20.00u
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DE MAGIE VAN DE SLOW MOTION

(onder TONEEL)
400.000 fr. is niet niks. U en ik zouden er 
heel wat mee kunnen aanvangen.

Het Gentse Nieuwpoorttheater alvast 
niet meer. Voor dit seizoen werden ze 
door de R.A.T. ( = AdviesRaad voor To-
neel) precies vierhonderdduizend minder 
dan vorig jaar toegekend, wat hen op twee 
miljoen brengt.

Ter vergelijking, het N.T.G. ontvangt on-
geveer honderd miljoen. Is het de mensen 
in de Nieuwpoort in de koude kleren ge-
kropen? We spanden de sledehonden 
voor, en trokken door het dampend ijzige 
stadscentrum naar deze vogelvrije barak.

Samen met Dirk Pauwels, die ons te 
woord stond (zie ook foto), werken hier 
zo’n tiental mensen, waaronder het me-
rendeel vrijwilligers, en vier DA.C.ers 
(derde arbeidscircuit).

Het vorige stadsbestuur was jullie al niet zo 
goed gezind, nu is er een nieuw, maar krij-
gen jullie van de overheid te horen dat er 
flink aan jullie subsidiegeknaagdwerd.

NPT: De R.A.T. heeft een zwijgplichten 
dus weten we eigenlijk niet eens waarom 
we minder krijgen. Van Jan Decorte 
(briljant Belgisch theatermaker nvdr.) 
werd gezegd dat het niet om artistieke re-
denen ging, maar naar wat dan wel de re-
den was dat zijn subsidie geschrapt was, 
heb je het raden.

Wij zitten samen met het Stuc, de Lime- 
light, de Monty, de Vooruit en de Werf in 
een pot van 21 miljoen, maar verder kom 
je daar weinig over te weten.

Hoedanook, we zijn toch behoorlijk aan-
geslagen. Ook al omdat men op het cul- 
tuurkabinet van minister Dewael weet 
wat onze problemen zijn. Als je ziet hoe-
veel er in ’Vlaanderen Leeft’ gepompt 
werd, waarbij Gent toch als cultuurcen-
trum vooropgeschoven werd, vraag je je 
af of dat geld niet beter ergens anders 
naartoe was gegaan. Wij maken hier toch 
ook cultuur.

Randcultuur welliswaar, maar dat is geen 
reden om ons te onderschatten. Maar 
meer kan ik er niet over kwijt. Volgende 
week (vorige week dus nvdr.) hebben we 
een onderhoud op het kabinet, en we zien 
wat daar uit de bus komt. De minister 
heeft nog niets ondertekend, en we hopen 
erop dat hij ons nog een kans gunt. In het 
verleden heeft hij al in enkele gevallen te-
gen het advies van de R.A.T. durven in-
gaan.

Overschaduwen deze geldproblemen niet 
jullie artistieke bezigheden ?

NPT: Ik denk van niet. Wij blijven er hard 
tegenaan gaan, zelfs als we zonder geld 
zouden zitten. Hoewel er toch eens een 
punt komt dat je zegt van, kom, nu is het 
genoeg (staart even mistroostig naar de

koffiekan), maar erg lang blijf ik daar toch 
niet bij stilstaan. Je moet er wel rekening 
mee gaan houden natuurlijk. Het is ver-
velend, maar als we gaan scouten zijn we 
verplicht naast kwaliteit, humor, techniek 
enz. ook steeds dat financiële aspect in 
overweging te nemen.

Echte artistieke restricties leggen we ons-
zelf niet op. Trouwens, je kunt de mensen 
tegenwoordig nog maar heel moeilijk 
shockeren. Wat het morele aspect betreft 
bijvoorbeeld, een tijdje terug hadden we 
hier RIOT 88, een stuk met veel geweld 
op de scène: een heel wapenarsenaal, veel 
knallen, spattend bloed. De zaal zat ge-
woon vol jonge mensen.

Ons publiek hangt zo tussen de 22 en 35, 
maar daar zaten mensen van de humanio-
ra tussen die het allemaal heel erg ’wijs’ 
vonden. In die criteria durven we dus 
soms nogal eens risico’s te nemen, maar 
het blijft jammer dat je steeds met dat 
doorslag- gevende financiële aspect in je 
achterhoofd zit. Eigenlijk zou ik hier het 
liefst vanal geen promotie voeren, en ge-
woon steengoed theater voor een regel-
matig terugkerend publiek brengen. Als 
je geen brochures meer zou moeten druk-
ken, dat zou ideaal zijn.

Goedkoop Succes

Het is niet moeilijk om geld te maken. Als 
we hier pretentieloos entertainment pro-
grammeren hebben we binnen twee we-
ken volle zalen. Kijk maar naar de Gentse 
Feesten. Zelfs voor culturele activiteiten 
hadden wij, Toestel en Behoud de Be-
geerte hier probleemloos een afgeladen 
huis.
Maar dat interesseert ons niet. We willen 
de mensen een kans geven om na te den-
ken. Als je niet meer kunt ageren, komt 
er een vergrijzing. En naar mijn gevoel 
heb je er die al genoeg in Vlaanderen.

Neem nu een instelling als de R.A.T. 
Daar zitten mensen bij die zichzelf subsi-
die moeten toekennen. Onder tafel zit ie-
dereen over eikaars billen te wrijven, en 
dan gebeurt er ook weer niets. Ook een 
instituut als de B.R.T. Daar is nu toch ook 
nog nooit eens iets veranderd. Al die se-
ries: dezelfde scenario’s, dezelfde rollen, 
dezelfde acteurs. Je kijkt op den duur en-
kel nog om te zien wienu de sjampetter 
zal mogen spelen. Ik zeg niet dat daar 
niets goeds tussen zit, enkel: Ze hebben 
al twintig jaar niet meer gekeken wat er 
rond hen gebeurt. Het is een afgezaagd 
liedje, maar dat Vlamingen eerder in het 
buitenland gewaardeerd worden is nog 
steeds waar.

Door een overdaad aan beeldcultuur is er 
een zekere vervlakking gekomen, welke rol 
kan het nieuwe theater hier nog in spelen ?

Als ik zie wat sommige mensen elke dag 
voorgeschoteld krijgen: videoclips, televi-
sie ontbijten, de wekelijkse hoogmissen in

de Decascoop. Mensen komen daar bin-
nen en beslissen dan pas welke van de 12 
ze gaan nemen. Tegenover heel die flit-
sende beeldcultuur is het theater weer 
een versnelling lager, terug naar de ma-
gie van de slow motion. Weer aandacht 
voor de mens achter het kostuum.

Dit is trouwens ook een van de nieuwe 
tendenzen in het theater. De opleving van 
het visuele toneel van de afgelopen jaren 
zit een beetje vast.

Een stuk als ’Need to Know’ is een pra-
chtige synthese van wat een hedendaags 
stuk kan zijn: een beetje humor, een 
beetje literatuur, een beetje dans, een 
vleugje erotiek. Maar veel van het andere 
soortgelijke theater is tegen een muur ge-
lopen.

Er zijn immers geen echte heilige huisjes 
meer om tegen te gaan leunen. Al gauw 
sta je open deuren in te trappen. Of je 
moet de dingen die fout gelopen zijn op 
hun eigen terrein gaan bevechten natuur-
lijk. Zoals in ’Need to Know’, waar een te-
levisiedebat, door het te tonen en tegelij-
kertijd te becommentariëren, al stukken 
belachelijker en dreigender werd.

Een ander probleem is dan weer dat ie-
dereen de neiging heeft om alles vrij vlug 
vast te pinnen. ’Oidan/Skroeba’ van An- 
gelika Oei, dat we hier vorig seizoen had-

den, baadde in een jaren vijftig sfeertje.

Maar daar werd ze dan achteraf op ge-
pakt. Terwijl ze helemaal niet die referen-
tie bewust had gemaakt.Maar al te gauw 
wil men je ergens in een gezellig retro 
kransje stoppen. Bij iemand als de Keers- 
maecker kun je gelukkig nauwelijks van 
trends gewagen. Die is zo origineel dat je 
haar enkel kunt nakijken.

Waar is ons kompas ?

Maar veel van dat andere nieuwe theater 
is volgens mij vastgelopen. Ik denk dat 
een van de belangrijkste nieuwe tenden-
zen de terugkeer naar het métier zal zijn: 
een goed stuk, een goed scenario, en 
goeie acteurs. Wij van het Nieuwpoort-
theater gaan ons trouwens ook eens her-
oriënteren. Wat het wordt weet ik nog 
niet. Daarover zijn we nog serieus aan het 
nadenken, (grijnst even:) Je zult dus nog 
eens moeten terugkomen, 
tekst: PolS 

artwork: the count

De eerstvolgende voorstelling gaat dus 
door op... euh... euh... euh...
Merde, Allo, Schamperredactie ?
Oh yeah, my lovely, nice to talk to you 
again.
Ah ja, dus o p ....(sorry, blad vol)

V

The best things in life are for free, 
but you can give them to the birds and the bees, 

I want money
9



MOET ER NOG ZAND ZIJN? (Clem Schouwenaers) Oktober

Nonkel Bob, Dr. Spock en Jef Geeraerts: 
zij waren de helden van mijn prilste jeugd. 
Nu, een decennium lichtjaren later , blijft 
er van dit triumviraat voor de eeuwigheid 
niet veel meer over. Nonkeltje harkt de 
paadjes van het tehuis, waar hij zijn 
laatste dagen slijt. Spock verdrijft de tijd 
met het ineenflansen van lullige, debiele 
films. Alleen Jef is echt overeind geble-
ven, zoals het een echt monument be-
taamt.
Mijn levenslange verknochtheid aan Jef gaat terug 
op de lang vervlogen dagen toen ik, schandalig jong, 
likkebaardend en afwisselend zuchtend en slikkend 
de respectievelijke delen van zijn "Gangreen"-sa- 
ga verslond. Sindsdien droom ik stiekem van kleine, 
volle zwarte meisjes.

Op een broeierige herfstavond besloot Jef dat het 
maar eens uit moest zijn met dat melancholische 
gedoe over de brousse en de wijven en zo. Voor-
taan zou hij misdaadromans schrijven, ieder jaar 
één. En zo geschiedde. Ondertussen zijn we negen 
jaar verder en ligt zijn negende criminele kluif op 
de plank. Het is een flink uit de kluiten gewassen 
boekdeel geworden. Kort en goed werd het "Zand"

gedoopt. In de consultatiekamer van een Ant-
werpse tandarts wordt het lijk gevonden van een 
mooie, jonge vrouw met kleine borsten. Na een blit- 
sonderzoek van de rechercheurs Vincke en Vers- 
tuyft wordt ze geïdentificeerd als de secretaresse 
van de hogergenoemde tandarts. De moordenaar 
heeft de röntgenopnamen van drie verschillende 
patiënten meegenomen. Nu is de vraag: wie van de 
drie? Het onderzoek wijst uit dat één van de drie 
verdachten in Texas woont. Vincke en Verstuyft 
zijn het er roerend over eens dat deze het wel eens 
gedaan zou kunnen hebben en besluiten hun aktie- 
centrum naar Dallas te verplaatsen. Tweehonderd 
pagina’s verder lossen ze de moord op. Net op tijd 
om Jef in staat te stellen om op de Boekenbeurs 
zo’n slordige 3000 exemplaren van hun laatste 
avontuur aan de man te brengen. Eind goed al 
goed.

De plot heeft in feite niet veel om het lijf. De pointe 
ruik je al van uren in de wind. Maar het leest aar-
dig vlug en verschaft een paar uurtjes van het al-
lerhoogste (lees)genot. De nieuwe Jef is dus een 
goeie Jef. Maar nu zand erover. (Piever)

Jef Geeraerts, Zand: Uitgeverij Manteau, 
336 blz., 595BFR

Terwijl iedereen zich over AIDS en be-
vroren walvissen de nagels afbijt, zingt 
Han Poorter, leraar Klassieke Talen op 
rust, ’to all the girls Fve loved before’, en 
dit naar aanleiding van een groen blaadje 
dat zich, om de één of andere onduide-
lijke reden, aan de bejaarde held van dit 
verhaal heeft aangeboden.

De egoïstische filoloog beseft plots dat konjugale 
trouw ook z’n charmes heeft, bovendien komt z’n 
met vele liaisons doorspekte verleden ’m parten 
spelen. Han Poorter Overdenkt Zijn Leven. Inder-
daad: de grote revisie. Poorter blijkt een lustige 
charmeur te zijn geweest, die zich steeds alle moeite 
getroostte z’n ernstige, in ieder opzicht superieure 
vrouw niks te laten merken.

Nu, Maud Poorter was niet op d’r achterhoofd ge-
vallen, en hoewel ze d’r man dus kon lezen als een 
stripverhaal, liet ze ’m telkens begaan. Han piekert 
over dit alles nu, in hun afgelegen buitenverblijf 
(weer es in de Polders) en besluit dat Maud nooit 
van ’m gehouden moet hebben. Dit soort konklu- 
sies is typisch voor het karakter van Han Poorter.

Zijn wereld is een wereld waar vrouwen de hele tijd 
giechelen, waar men progressief is, maar toch 
voortdurend in kleinburgerlijke intriges raakt ver-
wikkeld.

Het gegeven biedt voldoende mogelijkheden voor 
een diep spitten, vooreen karakterschets: deze lij-
vige roman had een goeie kunnen worden. De ge-
brekkige stijl heeft het verhaal voor mij echter de 
das omgedaan. De Clem Schouwenaers van deze 
roman is een ondermaatse, puberachtige schrijver. 
De stijl doet me bij tijden, vooral dan in de dialo-
gen, aan m’n eigen eerste opstelletjes in de basis-
school denken. De zinnen ademen een storende 
slordigheid uit. Ontgoochelend, is het enige woord 
dat in me opkomt.

Ontgoochelend; een verhaal waar de klimaksen in 
slechte zinnen worden verstikt.

(en in 1989 komt er nog een tweede deel: het ver-
haal wordt hernomen, maar nu vanuit het stand-
punt van Maud).

BL

FILM IN GENT

TERUG TE BEZORGEN: VERDWAALDE KOGEL. 
ONKOSTEN WORDEN VERGOED.
BIG BUSINESS

Men vertelde mij (Men is een kenner!) dat BIG 
BUSINESS 1 ongelooflijk moeilijke film was om te 
maken: de 4 hoofdpersonages zijn 2 leiïge 21ingen 
gespeeld door 2 aktrices. Er moest dus gewerkt 
worden met split-screen (1 techniek die voor 
L’OURS wèl functioneel gebruikt werd) en super- 
geavanceerde camera’s (die voor ROGER RAB- 
BIT wèl functioneel gebruikt werden). Men garan-
deerde me ook dat dat veel geld kost.

Nog meer feiten:

1) Bette Midler, de vleesgeworden platvloersheid, 
speelt 1 van de 21ingen. Ze mag hysterisch om zich 
hl slaan met boezem en naaldhakjes. Acteren be-
tekent voor haar zorgen dat haar make-up nog goed 
zit. (Kom terug, Rob Lowe, alles is vergeven).

2) BIG BUSINESS drijft op technische handi-
gheidjes en 1 ("2! Die van die hotelbediende die 
over die koffer valt" - KVH uit Z) goeie vondst. 
(Kom terug, Collega’s, alles is vergeten).

3) U verdient een prijs(*) als u het einde haalt. 

Consumeren op eigen risico.

(*) een dwangbuis

PELLE ERORBREREN

PELLE DE VEROVERAAR is een Deense film 
die Vlaams had kunnen zijn, maar ook weer niet: 
Het boek (van M.A. Nexo) dat verfilmd werd kon 
van Cyriel Buysse zijn of van Reimond Stijns, zelfs 
van Gustaaf Vermeersch. De boerderij had in de 
polders kunnen liggen en de geportretteerde boe-
ren hadden niet misstaan in ’De Vlasschaard’. Al-
leen heeft deze film een aantal grote voordelen bo-
ven de gemiddelde Vlaamse Boerenepossen:

- Het is niet uit te maken of deze boeren al dan niet 
in dialect bekken. Alvast geen drie "Nondedju’s" 
per tekstregel dus.

- Men (niet alleen filmkenner) had paard en kar al 
uitgevonden. Dat betekent dat in PELLE niet 1/3 
van de film gevuld wordt met beelden van de boer 
die van A naar B sjokt (= van Assenede naar Bas- 
sevelde).

- Nieuwe gezichten! Eindelijk niet Dora Van Der 
Groen in de rol van bedroefde boerin. Zelfs geen 
gastoptreden van Jan Decleir.

- Rozekransen, Mariabeelden, hellepreken en be- 
gravenisstoeten spelen geen hoofdrol. Wèl...

- Schitterende akteerprestaties van de jonge Pelle 
en de oude Lasse.

PELLE ERORBREREN is ook naturalistisch, 
beschrijft ook hoe de zwakken der aarde door mod-
der en koeiemest gesleurd worden en zich daar a) 
bij neerleggen; b) tegen verzetten. Met a) loopt het 
slecht af, met b) nog slechter, op een ontluisterende 
manier. Ook c), machtig hereboer en rokkenjager, 
wordt op simpele doch zeer efficiënte manier door 

1 0 vrouwlief van z’n ego beroofd. Ik zal niet onthullen

hoe, maar u kan het bijna raden...

Alleen Pelle blijft overeind, door zich krampachtig 
vast te houden aan ’de droom’, zelfs al wordt die in 
al z’n lachwekkende kindsheid tentoongesteld.

PELLE ERORBREREN is een verademing (zo 
stilaan het handelsmerk van de Skandinavische 
film) binnen het genre: zo levensecht dat je je op 
een bepaald moment zelf een arme boereknecht 
gaat voelen. Met onze stamboom voorwaar geen 
geringe prestatie!

RATTLE & HUM

(Ik ben geen fan van U2.)

"This is a song Charles Manson stole from The 
Beatles. We stole it back." Volgt een loeiharde ver-
sie van 'Helter Skelter’. Dan: ’Van Diemen’s Land’, 
door THE EDGE en dus sober gezongen, en ’Des- 
ire’, gestolen van zowat alles en iedereen, maar de 
eerste middenrifaantastende song in de geschiede-
nis van U2. 3 goeie punten. Ergens verder nog on-
derscheidingen voor ’All Along The Watchtower’ 
en voor de gescheurde stem van BB KING. Maar: 
andermans pluimen en dus geen punten.

Dat staat allemaal op de plaat (de fabeltjesplaat) 
en het is me een raadsel waarom men er beelden 
bij geplakt heeft. (’Voor de poen’, fluistert iemand 
hier oneerbiedig.)

Heeft U2 door ’het graven naar de roots’ (zo druk-
ken ze het zelf graag uit) de pathetiek in hun mu-
ziek een beetje overboord gegooid, in hun concert- 
film is daar weinig van te merken. Die heeft de-
zelfde kracht en intensiteit als een documentaire 
over vendelzwaaien.

(Ik ben geen fan van vendelzwaaien.)

(ingezonden mededeling)

Aan de filmpagina van Schamper,

Zelden zo’n opwindend schimmenspel aanschouwd: 
Drie zetels links van mij de drummer die met gebalde 
vuisten wild om zich heen sloeg; Twee rijen voor hem 
de gitarist die a f  en toe in extase voor z ’n stoel op de 
knieën zonk; Vlak achter mij de bassist die met beide 
voeten het ritme van de drummer probeerde te vol-
gen... Helemaal achteraan zat iemand onverstoor-
baar geld te tellen. Dat moet de manager geweest zijn.

RATTLE & HUM is een apart spektakel...

Matthias DP

P.S. Slecht nieuws voor jeugdige vrouwelijke fans: 
BONO is dik geworden. Gevolg van z ’n kantoor-
baantje o f gewoon decadentie ?

D.O.A.

Een man wordt vergiftigd. Waar of wanneer weet 
hij niet, maar de dader was zo lief een traagwerkend 
goedje te gebruiken, zodat Dennis QUAID nog a 
lifetime de tijd heeft om de boosdoener op te spo-
ren. A lifetime waarin de routine-professor en ont-
wortelde schrijver zichzelf terugvindt (Waar is m’n 
hoed - Ah, op m’n hoofd), zich verbindt met een 
van z’n studentes (de knappe blonde) en aftelrijm- 
gewijs de mogelijke daders verkeerdelijk beschul-
digd. Tot er maar één meer overblijft...dan blijkt 
het motief voor de moorden (er zijn nog meer sla-
chtoffers gevallen) even grotesk, absurd en zinloos 
als het leven zelve.

DEAD ON ARRIVAL rijgt de sterke aan de 
zwakke momenten met een nooitgeziene vasthou-
dendheid. Heel sterk (en heel mooi) zijn de in 
zwart-wit- met- grove- korrel gefilmde sleu-
telscènes: de totaal verzwakte, eenzame maar met 
zichzelf verzoende man die z’n verhaal komt doen; 
de moord op de moordenaar. Bijzonder déja-vu 
zijn de aktiescènes - een leuk spelletje voor de ci-
nefielen onder u is elkaar overtroeven met het luid 
en duidelijk uitroepen van films waar u dit al eer-
der gezien hebt. De reacties van de mensen voor en 
achter u kunnen er toch nog een leuke avond van 
maken.

irrationele jacht/vlucht. De tank -het beest- wordt 
symbool voor de angst, de pijn en het lijden van de 
Moedzjahidin, die maar één ding willen: tank ka- 
boem kaputt.

In de tank (BEAST OF WAR is gebaseerd op een 
toneelstuk dat zich bijna uitsluitend binnenin afs-
peelt) doen claustrofobie, angst en overlevings-
drang hun afbrekende werk: de ongenuanceerde 
oorlogsdrift van de bevelhebber stuit op verzet van 
een man ’met een eigen mening’. Deze laatste 
wordt terdoodveroordeeld en achtergelaten. Zijn 
enige vijand wordt nu ’this fucking war’ en de ver-
persoonlijking ervan. Zijn doel: tank kaboem ka-
putt.

De Rus en de jagende Afghanen zien het gemeen-
schappelijke van hun betrachting en samen drijven 
ze het beest in een cul-de-sac...

BEAST OF WAR baadt in een hallucinante en be-
klemmende sfeer van wreedheid - zinloze wree-
dheid, want hun methodes keren zich uiteindelijk 
tegen de Russen zelf; en van wraak - bloed om 
bloed, de vrouwen en Allah. Het tonen van geweld 
wordt een middel om het aan te klagen. Het maakt 
BEAST OF WAR tot de eerste film met wapens en 
uniformen die ik jullie aanraad. Het zal ook de 
laatste zijn. Zo gaat dat met essentiële films.

OCI CIORNIE

BUSTER

Dat Phil COLLINS de hoofdrol speelt heeft er 
niets mee te maken. Dat hij er met baard hopeloos 
belachelijk uitziet al evenmin. BUSTER vertelt ge-
woon een melig verhaal dat fantasieloos in beeld 
gebracht is. Dit kan alléén gebaseerd zijn op waar-
gebeurde feiten.

Storm in Londen: aspro-bruis in een glas water.

BEAST OF WAR

Russen in Afghanistan. Vergelding en vergelding 
van vergelding en... Een tank verdwaalt in deze vi-
cieuze cirkel. Meteen wordt het abstracte dat elke 
oorlog kenmerkt versmald tot een persoonlijke en

Het aandoenlijke verhaal van een handelaar in on-
breekbaar glas die de vrouw van z’n dromen zoekt 
en vindt in een kippehok. De weg van rijk en ’ge- 
settled’ naar flierefluiter en terug. De onvergete-
lijke scène in het kuuroord. De zachtaardige ironie. 
Marcello Mastroiani.

Vorig jaar in november hét middel tegen winter-
voeten, dit jaar weer in Gent. Ik zeg het maar, u 
hoeft zich daar natuurlijk niets van aan te trekken...

ief

BIG BUSINESS 1/10 Deçà
PELLE ERORBREREN 8/10
RATTLE & HUM - THE MOVIE 4 /10 Deçà
D.O.A. 6 /10 Deçà
BUSTER 3 /10 Deçà
BEAST OF WAR 8/10 Deçà
OCI CIORNIE - ZWARTE O G EN 9/10 Sphinx
THE BELLY OF AN ARCHITECT 7/10 Skoop

ONDER HET STRAND 
LIGT HET ZAND

VOLK, WAAROM NOG 
LANGER TALMEN ?


