ACID IN GENT: EERDER ZOET DAN ZUUR
Als alle zichzelf respecterende weekbladen een reportage maken over de laatste
dansrages, is ook dit blad-met-standing
dat aan zichzelf en de lezers verplicht. Ik
heb mij enkel toegelegd op de acid-rage;
new beat valt dus uit de boot. Waarom negeer ik zomaar het nieuwe exportprodukt-waar-het-hele-Vlaamse -volk- fierop-mag-zijn? Omdat ik meer van acid
hou (more beats per minute), de biet het
veevoeder bij uitstek voor de kudde blijft
en omdat 55 dichter en (dus) goedkoper
is dan Boccaccio.
Wanneer ik die bewuste donderdagavond
de dancing binnenstap, moet ik 80 Bef afdokken. Mijn vrouwelijk gezelschap krijgt
dadelijk een badge. Ik ook, maar niet direct en met een verwensende blik er bovenop. Ik daal de trappen af en wordt met
de Gentse overrompeling geconfronteerd: langs de kant staan er mensen, dat
is alles. Overrompelend zijn alleen de keiharde muziek en de flitsende lichten. U
begrijpt wel dat ik toen teleurgesteld was.
Ik had zo graag een kritisch artikel geschreven over elkaar verdringende beaters
die dansen als motorisch gestoorden op
een hete ovenplaat, over gedopeerde wielerfanaten die stilaan de tong van Freddy
Maertens krijgen, enz....
Toch heb ik mij er goed geamuseerd; de
sfeer is goed en de mensen gewoon, behalve hier en daar een paljas ineen opvallend kostuum, maar ook die moeten er
zijn. De gedraaide muziek was zeker niet
alleen de commerciële acid, maar ook de
minder modieuze en zelfs acid doorspekt
met het gescheur van gitaren. De combi-

natie van drank, dans, üchten (stroboscoop), de monotone ritmes en het volume
brengen je in een zalige roes. Want omdat ik er nuchter geen ballen aan vind, zou
ik U toch één raad willen meegevemdrink
een stuk in uw kloten.
Na deze ietwat vulgaire, maar praktische
raad, zal ik nog twee opvallende fenomenen behandelen. Het eerste is dat er die
avond geen enkele echt lelijke vrouw aanwezig was. In het kader van de bevrijding
van de vrouw als lustobject zou ik dan ook
alle lelijke eendjes, Quasimadia’s, verminkten en spasten willen oproepen de
dancing eens te frequenteren op donderdagavond, teneinde deze onrechtmatigheid uit de wereld te helpen. Het tweede
opvallend verschijnsel bestaat in een parallel tussen acid-dancings en hard rockcafés: het is quasi onmogelijk om er als
man ongestoord het urinoir te gebruiken.
De WC-juffrouw staat er, nauwelijks een
halve meter verder, te lachen en te giechelen met haar vriendinnen. Als hetero
kan je dus op twee manieren problemen
krijgen met je ontlasting : opstopping
door psychologische rem of het ontstaan
van iets waar enkel stijfkoppen geen last
van hebben, duidelijk? Men kan dus maar
best op de pot gaan. Een ander nadeel is
dat elk bezoekje je tien frank kost.
Als besluit kan ik U zeggen dat het dus
toch de moeite loont om er eens een kijkje
te gaan nemen. Dans op acid, voel de
beat, drink je zat, versier een griet... (op
de melodie van een plaat die ze daar niet
draaiden).
Miwa

Studenten van alle kleuren thuis

EN WE GAAN NOG NIET
NAAR HUIS I
U hebt het misschien al gemerkt: gespreksonderwerpen als AIDS en RACISME doen het goed de laatste tijd (respektievelijk in kringen van Maagden en
van Studenten met Rijke Ouders).
En daar deze beide bevolkingsklassen
ook in onze redaktie goed vertegenwoordigd zijn, slaan wij u nog maar eens met
die begrippen om de oren. Voor AIDS
kunt u elders in dit blad terecht, wie de
pest heeft aan racisten en ander tuig, mag
hier blijven. Want laten wij eerlijk blijven,
beste parochianen, racisme, het is niet ’s
mens grootste deugd.
Dat was ook de mening van heel wat studenten na
de gemeenteraadsverkiezingen. Het PFK (Politiek
en Filosofisch Konvent) liet alle interne vetes even

voor wat ze waren en organiseerde samen met enkele andere konventen de aktieweek "STUDENTEN VAN ALLE KLEUREN THUIS". Die begon
op maandag 16 januari en eindigt op donderdag 19
januari, dus dat wordt rennen voor wie er nog bij
wil zijn.

VEROORDEEL EENS EEN
VOOROORDEEL
Waarom? zo vroegen wij in al onze onwetendheid
aan de organisatoren.
"De studenten van de RUG zijn van oordeel dat het
racisme en de xenofobie, die voortvloeien uit ongegronde vooroordelen en foutieve opvattingen alarmerende proporties beginnen aan te nemen. Op
deze racistische vooroordelen spelen sommige politieke demagogen handig in door de immigranten
als verantwoordelijken voor alle maatschappelijke
kwaad aan te duiden en door simplistische ondemokratische schijnoplossingen, gebaseerd op intolerantie, voor te stellen, (vervolg pag. 2).

Acieieieieieieieieiet ! (Foto: Studio Perdaen / De Pei.)

IN THE NAME OF LOVE.

One more...
De aids-week is nu alweer meer dan een
maand gepasseerd. Sommigen spreken
zelfs over een jaar, maar dat zal wel niet
juist zijn, want ik herinner me er nog iets
van. In ieder geval was het initiatief en
groot succes. De debatten werden druk
bezocht en tot ver na Blandijn-sluitingstijd verder gezet. De foldertjes werden
gelezen en bediscussieerd zonder scrupules, al was het alleen maar omdat we
nu eindelijk over sex mogen spreken zonder "gepaste schaamte". Ook de fuif werd
een succes. Aan de ene kant streken de
organisatoren zo’n 70.000 Bf. winst op en
aan de andere kant werd menig condoom-verzamelaar weer ’n exemplaar rijker. De redactie is in ieder geval al met
een plakboek begonnen. Wie ook spaart
en wil ruilen, kan dit altijd op ons redactieadres. (Leurders van tweedehands
worden vriendelijk doch dringend verzocht zich te onthouden).
Maar misschien kunnen we ze beter gebruiken in plaats van ze in te plakken. Het
klinkt misschien als je oma, maar het belangt vooral ons (m.a.w.: ONS) aan. En
nee, we zijn niet voorzichtiger geworden.
De Kristalnacht is mijn getuige.
Het zijn mensen zoals jij en ik. Mensen
die vaak niet zo’n losbandig sexueel leven
leiden als sommige instanties en personen (zie elders in dit blad) ons willen doen
geloven. Mensen die houden van een film
(en begin nu niet onze filmredacteur erop
na te kijken: het is maar een voorbeeld),
een avondje uit, een leuk boek (nee, hij
heeft er ook niets mee te maken), een gezellig onderonsje met vrienden...Binnen

enkele jaren zijn zij nog slechts een gruwelijke herinnering. Binnen enkele jaren
zijn wij misschien dat ook.
OK, misschien is de Heer ons genadig en
zullen de lezers van Schamper immuun
blijken te zijn. Maar toch is het onmogelijk verder te leven alsof alles kits zou zijn.
Op wereldschaal zullen de gevolgen niet
te overzien zijn. Volgens voorzichtige
schattingen is een derde van zwart Afrika
besmet. Het continent Amerika doet zijn
best om niet achter te blijven. Europa
denkt tot ’92 de grenzen ook voor het virus gesloten te kunnen houden en blijft
dezelfde condoomloze koers varen.
Dit alles zal sociale en economische
consequenties hebben, die nu nog niet te
overzien zijn. De sociale zekerheid bv.,
die dan al zwaar gebukt zal gaan onder
het grote aantal gepensioneerden, zal
overladen worden door de aidspatiënten.
De handel met Afrika zal zo goed als stilvallen. Tindemans mag op zijn twee oren
slapen: binnenkort zal Mobutu andere
(aids)katjes te geselen hebben en kan de
minister zich weer vol overgave wijden
aan zijn "gedwongen langdurige toeristen".
De apathie die nu nog heerst, zou wel
eens durven omslaan in massahysterie,
met de bekende pogroms tot gevolg. De
revival van de echte Kristalnacht?
In Azië noemt men dit "the decline of the
western civilisation". En als we ons verstand niet gebruiken, zouden ze wel eens
gelijk kunnen krijgen.
Idee

STUDENTEN VAN ALLE KLEUREN THUIS (Vervolg pag. 1)
De studentengemeenschap van de RUG wil ondanks haar heterogene politieke en of filosofische
overtuiging als duidelijk anti-racistisch naar buiten
komen."
Alle erkende studentenverenigingen - behalve en
om een niet zo duidelijke reden die van het FakulteitenKonvent- schaarden zich eensgezind achter
deze mening. De organisatie wil hiermee ook aantonen dat studenten meer in hun mars hebben dan
de Overpoortstraat vol te kotsen of voor hun eigen
belangen op te komen. We zijn heus ook wel tot iets
positiefs in staat, (alsof we dat niet allang wisten.)
Dit betekent geenszins dat die week een hele droge
bedoening wordt. Het gebeuren wordt zowel inhoudelijk als feestelijk opgevat, dit door middel van
tal van aktiviteiten. De organisatoren hopen met
deze week hun steentje bij te dragen in de strijd tegen vooroordelen.
Omdat het PFK die werking niet permanent zal
kunnen blijven voeren, werd een nieuwe werkgroep
opgericht: het SIMS (Studenteninitiatief Multiculturele Samenleving). In dit kader werden op woensdag 18-1 al enkele buurtbezoeken georganiseerd in
de Gentse wijken met een hoge konsentratie aan
migranten. Nog op woensdag was er een talkshow
"migranten aan het woord". Nog het woord". Nog
langer geleden waren de beide filmvoorstellingen
"MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE" van Stephan
Frears en "YOL" van Yilmaz Güney (resp. op
maandag 16 en dinsdag 17). Maar so much for the
past...

THE PAST PRESENT
Maar dan moet u zich wel haasten, want u hebt nog
nét de tijd om de fantastische apotheose van deze
week mee te maken, zijnde een gespreksavond met

een uitgelezen panel:
A. NEYTS (dé), J. GIJSELS (Agalev- parlementslid), H. SOUWIDI (Agalev-Antwerpen), M.DOUMEN (PVDA- provincieraadslid), G. SNIJKERS
(Dominicaan KUCGent), L. D ’HOORE of J. VAN
HECKE (CVP-parlementsleden), P.PATAER (
SP-senator), B. ANCIAUX (VU- gemeenteraadslid en zoon van), N. MAES (VU-parlementslid) en
R. DE BEER (Auschwitz-stichting), plus onder
voorbehoud: professor M. VAN SPAANDONCK.

KOLOFON
De talkshow wordt in twee delen opgesplitst: Het
20.00u tot ongeveer 20.50u. Daarna is er een kort
optreden voorzien van de groep The Red Skins. Vanaf 21.30u wordt de talkshow hervat tot 22.30u, moment waarop u een optreden te goed hebt van The
DinkeyToys (ex- Machines) en om 00.00u (het kan
werkelijk niet op) is er een heuse FUIF (met ene
DJ Mark L.). Deze uiterst boeiende avond gaat
door in de balzaal van de Vooruit. Allen daarheen
zouden wij zo zeggen! NU! (KD)

Intelligente kwieten onder u zullen allicht gemerkt
hebben dat verfoeilijke personages als Gerolf A. en
Karei D. niet uitgenodigd werden. Daar had de organisatie zijn grondige redenen voor. Allereerst wil
men niet negatief overkomen; het moet een serene,
konstruktieve gespreksavond worden, geen konfrontatie. Overigens wordt racisme door de UNO
niet als een politieke mening beschouwd, maar als
een misdaad. De organisatoren wensen ook niet
nog meer de aandacht te vestigen op het Vlaams
Blok, dat zo al genoeg publiciteit heeft gekregen.

HOOFD REDACTIE: Inge Deman
REDACTIE: Tim De Cock, Karl Degryse, Michel
De Waele, Filip Dumelie, Bert Lema, Anja Otte,
lef Stuyvaert, Piet Verbeest, Flor Verschaeve, Michel Verstraeten en Chris van Osselaere.

Het aldus samengestelde panel zal het hebben over
migrantenproblematiek en racisme waarbij vooral
volgende bedenkingen en vragen zullen worden behandeld:

VERANTW. UITG.: Michel De Waele, St.- Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.
P.R.: Dominic Pertry, St. Pietersnieuwstraat 45,
9000 Gent.

Vinden zij het racisme inherent aan onze samenleving, of enkel het produkt van een toevallige samenloop van omstandigheden?
Wat is hun eigen remedie om zichzelf en anderen
te vrijwaren van racisme?
Het Waarom van het heropduikende racisme in de
Belgische politiek en samenleving. Liefst een persoonlijke noot van de panelleden.
Wat vinden ze positieve pogingen om racistische
vooroordelen te bestrijden?
Wat moet er volgens hen nu net niet gebeuren?

KOMPUTER-LAY-OUT: Barcard c.v., Tentoonstellingshall 64(verhuisd!), 9000 Gent.
DRUKKERIJ: P.V.B.A. Goff, Pijnderstraat 28,
9000 Gent.
OPLAGE : 5000 exemplaren, gratis verspreid in
alle faculteiten, resto’s en homes van de Rijksuniversiteit Gent.

HOLOGRAMMENDOSSIER DEEL 1

STUDENTENJOB

DRIEDIMENSIONEEL BAKJE TROOST
Diep onder de Brug, in het laboratorium Soete,
houdt de ploeg van prof. Boone zich bezig met het
maken van hologrammen. Bezig houden klinkt misschien iets te pejoratief hier want wat ze juist doen
is de beeldvorming bij holografie optimaliseren.

HOLOWATTE?
Een hologram is een interferentiepatroon dat door
lichtbreking een beeld vormt dat niet te onderscheiden is van het origineel gefotografeerd (geholografeerd?) voorwerp. Wij, leken, noemen dit een driedimensionele foto.Het grappige aan hologrammen
is dat men een voorwerp dat zich achter een ander
voorwerp bevindt, kan zien door het gezichtsperspectief te veranderen (door er gewoon "achter" te
kijken dus.) Waw! Net echt.

OPNAME
Uw wakkere redacteurs trokken naar het lab. Soete
en kregen er meteen spektakel te zien: de opname
van een hologram van een relikwie. Het hologram
komt in een museum te hangen; het voorwerp (een
hostiehouder) blijft eigendom van de kerkfabriek.

De opstelling ziet er als volgt uit: een laserstraal
gaat door een divergerende lens en belicht, na
weerkaatsing in 2 spiegels, een doorzichtige film.
Onmiddellijk achter de opgespannen film staat ons
voorwerp. Na een korte "lichtpuls” wordt de film
ondergedompeld in achtereenvolgens een ontwikkelaar en een bleekbad. Dit laatste, vertelt men ons,
haalt alleen de onbelichte zilverdeeltjes uit de
emulsie van de film.

EEN HOLOGRAM ZOWAAR!
Het resultaat is wat teleurstellend: het hologram
verschilt in niets van wat we zojuist nog gewoon
doorzichtige film noemden. "Toch wel, toch wel"
verzekeren de assistenten ons. En ja hoor, zodra
het hologram droog is, blinkt ons de hostiehouder
in 3-D toe. Het hologram wordt vervolgens op een
zwarte folie bevestigd om het beeld beter te laten
uitkomen.Amen.

LIEFSTE LASER
"Hoe is dat mogelijk?" horen we u daar in koor uitroepen. Exclusief voor u dan: het principe van de

holografie. Bij de basisopstelling voor een opname
gaat de laserstraal eerst door een spiegel die 50%
ervan weerkaatst en 50% gewoon doorlaat (een
zgn. halfdoorlatende spiegel). Het weerkaatste deel
van de lichtbundel wordt gedivergeerd dmv. een
lens en belicht een voorwerp, een kopje koffie bv.
Dit kopje weerkaatst op zijn beurt het licht op één
zijde van een holografische plaat. Het doorgelaten
deel van de laserstraal wordt weerkaatst in een
spiegel, gaat door een tweede lens en, gedivergeerd,
belicht ze de andere zijde van onze holografische
plaat. Volgt u nog?

PATROON
De 2 bundels gaan nu "interfereren" dwz. ze gaan
een voor het oog onzichtbaar patroon vormen in de
fotografische emulsie waaruit de plaat bestaat. Hierin is alle informatie over ons kopje koffie
(diepte,perspectief,melk,suiker) opgeslagen. Dit
patroon bestaat uit kleine deeltjes die het invallend
licht door verstrooiing omvormen (zoals ook bv.
een prisma dat doet) zodat we een beeld krijgen van
ons bakje troost. Verstrooiing en koffie, zo zijn wij.
Otsy
Met dank aan Peter Reynaert en Kris De Facq.

11 .1 1 .1 1 .

Op l/1 2 /’88 kwam het totaal op een verbijsterende
255372 franken. De VEK (Vlaamse Ekonomische
Kring) gooide er nog es 5000 bovenop wat dan het
eindresultaat van het aftroggelingswerk op 260372
BFr bracht. Dat is meer dan het dubbel van ’87
(116000 BFr). Deze stijging is hoofdzakelijk te danken aan de initiatieven van de universitaire overheid, de eksotische maaltijden (bracht 62870 in het
laatje) en de mailing naar O.P. en W.P. (48391
frank). Enkele filmvertoningen, georganiseerd
door STOP (STudenten& Ontwikkelingsproblematiek) ism W.K.-centraal en SoWeGe (SOciale
WErkgroep GEschiedenis) leverden 3852 BFr op
en vrijgevig gaf VLK (Vlaamse Landbouwkundige
Kring) de bijna zeer toevallige som van 11111 frank.
Maar traditioneel vergaart de 11.11.11.- aktie haar
centen door (zoals u wellicht weet) de verkoop van
wenskaarten, stickers, posters ed. En dit, in onze
milieus meer bepaald in de fakulteiten en studentenresto’s. Het zware werk wordt door werkgroepen geklaard. Hier volgen de uitslagen van de trekking ’88: Toegepaste wetenschappen (Werkgroep
Ingenieurs&Maatschappij) kon 16647 BFr bijeen-

Ordenen van het Archief Dienst Studentenactiviteiten
VOORWAARDEN: Volwaardig ingeschreven student aan de R.U.G zijn. Ingeschreven zijn bij de
Jobdienst en kennis hebben van/of actief zijn in de
studentenverenigingen en het beleid van de RUG.
OPDRACHT: Ordenen van het archief, van de verslagen en notulen van de Raad van Beheer, vast Bureau, Sociale Raad, van de konventen en acties van
de Gentse studenten.
WERKREGELING: Iedere vrijdag (9 uur).
Er wordt rekening gehouden met eventuele examens. Contract van 3 maanden met mogelijkheid
tot verlenging.
VERGOEDING: + /- 7000 fr. netto per maand.
Curriculum Vitae en motivatie voor 30 januari 1989
insturen (+ eventuele inlichtingen) naar:
Dienst Studentenactiviteiten
T.a.v. Filip Lefevere
St.Pietersnieuwstraat 45
9000 Gent
Voor inlichtingen zich wenden op spreekuren
(maandag 13-14 u, woe-do 18.30-19.30 u) tot de Beheerder Dienst Studentenactiviteiten, Studentenhuis De Brug, St. Pietersnieuwstraat 45,9000 Gent.

EEN VERZORGDE THESIS
OF PRACHTIG EINDWERK ?
Voor meer informatie: begeef u naar home Vermeylen, kamer 613. Of telefoneer: 091/ 22.09.11 en
vraag naar Dirk van kamer 613.

11+11+11= NOG ALTIJD NIET GENOEG
Hoewel het afgelopen jaar een meer dan denderend sukses was. Overtuig uzelf maar, ahv nu volgende vloed cijfers (het is es wat anders dan letters).

SCHAMPER is het ongebonden, pluralistisch studentenblad van de RUG. De
redaktie bestaat uit vrijwilligers, en komt
elke vrijdag tesamen 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.

scharrelen, Rechtsgeleerdheid (RechtsKritische
Werkgroep) 16075, en de Landbouwwetenschappen (Kritische WErkgroep Landbouw) 14410, de
Wetenschappen (Werkgroep WEtenschapskritiek)
bereikte de 10000- streep niet en hield het bij 9400
BFr wat ook geen flauwe toebak is, de Letteren&Wijsbegeerte (Sociale Werkgroep Geschiedenis) verzamelde 8600, de Geneeskunde (Anti-Imperialistische Bond) 4271, de Psychologie&Pedagogie (WErkgroep Psychologie&Pedagogie) 3030
en de Diergeneeskunde (Vlaamse Diergeneeskundige Kring) 3005. De resto’s lieten zich ook niet op
de bek kijken: Overpoort (Katholiek Universitair
Centrum) kon met opgeheven hoofd 32750 BFr
achter haar goeie naam schrijven, De Brug (SoWeGe) 16560 en Astrid 3800. De opbrengsten van
resto’s St. Jansvest en F.L.W. zijn respektievelijk
verrekend in het totaal van Rechtsgeleerdheid en
Landbouwwetenschappen. Deze herkulische inspanningen leverden 128548 BFr op ten voordele
van de zwakkeren onder ons. Als u bij de wiskundige pinken bent, telt u die som bij al het vorige op
en met wat geluk bekomt u het reeds vermelde totaal.
Het gestelde doel -het bereiken van een zelfde opbrengstnivo als Leuven (in ’87: 440000 BFr)- is
ruimschoots bereikt als men rekening houdt met de

verhouding tussen de studentenaantallen van beide
universiteiten. Deze positieve noot kan dit jaar nog
lekkerder gaan smaken met een geslaagde grootscheepse fuif en eventueel een sporthappening
(ook liefst geslaagd). Hopelijk zullen het Fakulteiten- en Home Konvent dan ook wat meer van zich
laten horen. In ’88 bleef het allemaal beperkt tot
een paar lovenswaardige initiatieven van VEK,
VLK, VDK en de Homeraad van de Astrid. Als
overlopende druppel heeft SCHAMPER ook verzuimd (nostra culpa, nostra culpa...) de 11.11.11.
kampagne ’88 te coveren. Verder hebben enkele fakulteiten (met name Ekonomie, Tandheelkunde,
Farmacie en Lichamelijke Opvoeding) blijkbaar
nog nooit van 11.11.11. gehoord. Misschien ligt het
aan het ontbreken van en fakultaire werkgroep in
die fakulteiten. Aangezien de meeste fakulteitskringen, op VDK en VTK na, zich geen kwart bal
van de verkoop aantrekken, moeten de werkgroepen dit veel te veel op hun ééntje zien klaar te spelen. Een aantal kringen (oa Klassieke en Oosters&Afrikaanse) hadden beloofd aktiviteiten te
organiseren maar bleken naderhand een ander tijdverdrijf te prefereren. Voorkeur en opinie: tegenover zulke argumenten staat men in liefdadige milieus natuurlijk machteloos...
BL

V____________ ______________

AGENDA
*Op 24 januari organiseert VUJO-RUG
een debatavond over Europa 1992 tussen
de heren Jaak Vandemeulebroecke en
Willy Declercq in de Blandijn om 20u.
!Woensdag 8 februari 1989, Blandijn,
20u, info-avond: Afrikaans milieudeskundige, dr. Abou Thian, geeft zijn visie
over milieuproblemen.
Organisatie: Werkgroep Leefmilieu.
!Democrazy: 19 januari: "The Good, the
Bad, and the Ugly.", 20u30;
2 0 januari: "For a few dollars more",
20u30
!Kunsthistorische kring:
Turkije-reis van 8-15 maart 1989. Prijs:
19200 Fr.;informatie: St-Hubertusstraat
2 te Gent

)

TRÖCKENER KECKS:

"DIE GEZWOLLEN METAFORIEK VAN EEN
SPRINGSTEEN KAN JE MOEILIJK OP DE LAGE LANDEN TOEPASSEN.
ER ZIJN HIER GEEN ’HIGHWAYS’."

’Iedereen Wil Naar De Top’
Ja, langer mag ik het niet verzwijgen. Het
moet zo’n 10 jaar geleden zijn dat ik thuis
voor het laatst Rock en Roll plaatjes voorzag van vlekkeloze gitaarsolo’s (op ingebeelde gitaren). Mijn droom was een nederlandstalige rockband dat vriend en vijand verbaasde met songteksten die zonder pathetisch te worden de ware gevoelens des levens vertolkten. Mede door de
dorpspastoor en mijn leraar van het zesde
studiejaar is het nooit zover gekomen. R
& R stond nu eenmaal niet hoog aangeschreven in het verre Westen. Gelukkig
kon ik bij de plaatselijke platenboer af en
toe een pond troost halen.
Rob,Theo,Leo en Rick (4 gewone jongens) hebben het geluk in A’Dam geboren te zijn. Zowat 8 jaar geleden besloten
ze ,tegen de anglofiele trend m oederlands als voertaal voor hun levensliederen
te nemen. Gesterkt door 1 Bas,l Gitaar, 3
mikro’s en drums bouwden ze al vlug een
behoorlijke live- reputatie op.
Ergens eind December kon de gentse bevolking ze live wegen. Het was lang geleden dat Gent nog eens platliep voor een
nederlandse band. Het werd een lange
energieke set die menig toehoorder gretig in zich opnam. Vooral prijsbeesten
Rick de Leeuw(zang) en Theo Vogelaars
(bas) toonden ons hoe simpel het leven
kan zijn. In afwachting van hun nieuwe LP
( half februari) is er naast de nieuwe single "Vanavond voor altijd" nu ook een CD
verkrijgbaar met daarop de semi- klassieker ’Betaalde liefde’ en hun klasseschijf:
"1 op 1 000 000". Deze CD zou eigenlijk
als soundtrack kunnen dienen van BO YSTOWN, de ultieme kaskraker over ’de
goeie ouwe jongens onder elkaar’- romantiek. De muziek is zelden nrigin p.pl
(wat wel nog?), maar krijgt mede door de
teksten een onaardse dimensie die je me-

teen naar de al eerder geciteerde stad
voert. Sommigen boze tongen beweren
dat het simpel zou zijn. Beweerden diezelfde tongen dit destijds ook niet over
Wessel Di Wesselli (uitvinder van de per-

Al na vier minuten vertrouwt de zanger van de
TRÖCKENER KECKS ons toe dat vervelende zondagnamiddagen voor hem de belangrijkste reden
vormden om in de rock en roll wereld te stappen.
Wij hebben geen moeite om ons hier de stichtende
bezoekjes aan Artis bij voor te stellen, het heimelijke bij houden van Marilyn Monroe prentjes en het
eindeloze doorgeven van verboden vruchten aan
toevallig passerende bebaarde familieleden. Over
de zich inmiddels opgehoopte glazen grenadine limonade maakt de Kecks zanger ons vervolgens in
een erg vlug interview deelgenoot van één van de
best bewaarde geheimen in de Nederlandstalige
jongensliteratuur: hoe laat ik een rockgroep uit de
startblokken schieten, en met wat voor teksten komen we voor de dag? De onmisbare aanvulling
waar Pietje Bell, Dik Trom en Jan Zonder Vrees
destijds hele generaties in de steek lieten. Rick De
Leeuw: "We studeerden toen nog, en hadden weinig bijzonders om handen in het weekend. In de
week trouwens ook. Zo zijn we met de Kecks begonnen. We hadden ook niet de idee van ’nu gaan
we eens in een echte serieuze rockgroep spelen’.
We verveelden ons gewoon elke zondagnamiddag.
Een heleboel van de beslissingen die we in het begin namen zijn eigenlijk vrij instinctief gebeurd.
Er is ook wel eens sprake geweest van in het Engels te gaan zingen. Het is ten eerste gemakkelijker, en het ligt als rockgroep toch wat meer voor de
hand. Onze muziek sluit trouwens naadloos aan bij
een Engelstalige traditie. Maar op den duur hebben we toch gemerkt dat het Nederlands ons als
groep veel beter ligt. Een pluspunt is bijvoorbeeld
dat we verplicht zijn veel duidelijker te gaan schrijven. In het Engels zing je "I love you", en daarmee
is de kous af. Zoiets kan je nauwelijks gaan maken
in het Nederlands, dus moet je dat gevoel in beelden proberen om te zetten. Wat je in de Engelstalige rock ook wel hebt, maar dan met een heel andere metaforiek.

petuum mobile nvdr) ? Zal mij worst wezen, deze 18 songs zijn voor mij zo herkenbaar dat ontroering nooit ver weg is.
Lange tijd stond hij in de kast, sinds kort
beroer ik mijn ingebeelde ’Les Paul’ weer
op tonen van T op 1000 000’ ’Nu of nooit’,
’Zonde van de tijd’, Achter glas, ’tango
aan zee’ en’naar de top’. Mijn verstandhouding met mijn hond is er niet op vooruitgegaan maar ik heb tenminste het gevoel terug dat ik leef." Als je doet wat je
niet doen wil en je raakt je dromen kwijt,
niet doen wat je doen wil is dat zonde van
de tijd"(uit ’zonde van de tijd’) is sinds
kort mijn credo en kan ook de uwe worden! Voor enkele honderden frank heb je
de Torso CD048 al. Met dank,uw Werendfried van Straeten junior.

Het lijkt misschien wel makkelijker om in het Nederlands te schrijven, maar in het Engels glijd je
veel gemakkelijker af naar die reeks goedklinkende
clichés. Nu zitten we echt op onze teksten te zweten omdat je in je moedertaal veel vlugger op je
buik kunt gaan.

LEO IS VANNACHT WEER
DRUMMER GEWEEST
Die ’cars and girls’ symboliek van een Springsteen
gaat bijvoorbeeld gewoon niet in Nederland. Als
Leo (drums) of ik met iets als ’on the highway’ zouden afkomen, gaan de andere twee toch plat. Dat
uitgestrekte, wijdse gevoel is hier niet, al na twee
uurtjes rijden sta je in Nederland aan de grens. Als

ik zing over mensen die een disco buitenkomen
weet ik ook direct in welke straat in Amsterdam ze
staan. Het is niet dat je alles zelf beleefd hebt waarover je schrijft, maar het rolt zich wel in onze hoofden af. We houden het dus gewoon bij de dingen
en de gevoelens die we zelf kennen.

AFGEZAKTE KOUSEN ?
ROMANTIEK !
Ik heb wel de indruk dat de Tröckener Kecks een
beetje drijven op dat Nederlandse gevoel. Je weet
wel, die jongensachtige romantiek van de afgezakte
kousen, en dan in de laatste minuut nog voor je elftal kunnen scoren. Maar ik denk dat veel mensen
zich daarin kunnen herkennen. Onze mukiek is in
wezen vrij simpel. Wat niet wil zeggen dat het vrij
simpel is om ze te maken natuurlijk. Om de mensen aan te spreken moet je het gewoon over directe
gevoelens hebben denk ik. De dingen die iedereen
wel eens meemaakt. Sommige van onze nummers
gaan dan ook vrij diep. Kijk straks maar eens rond
in de zaal als we op de planken staan."
tekst: PolS + W.D.

MARC REYNEBEAU INTERVIEWT WALTER VAN DE BROECK

DIE PATRICK TOCH
Ooit moesten we in de humaniora, in het laatste
jaar was het denk ik, een stukje toneel opvoeren.
Onder leiding van de toen reeds mentaal aftakelende Patrick V. uit Lissewege hadden we geopteerd voor het enige boekwerk dat zijn iets oudere
broer had kunnen ophoesten, én dat op de speellijst voorkwam: "Groenten uit Balen" van WALTER VAN DE BROECK. Omdat ik in hetzelfde
jaar ook een figurantenrol toebedeeld had gekregen in het prestigieuze schooltoneel, werd ik de eer
gegund een script uit te dokteren voor onze bewerking van enkele scènes uit dit meesterwerkje. Natuurlijk had ik dit gedaan met de in onze school aanwezige accommodaties in het achterhoofd. Nadat
we met veel moeite het orgel uit de kapel in de polyvalente zaal hadden gekregen, plaatsten we er enkele stoelen en tafels rond, om een gezellige huis(ADVERTENTIE)

~BlJDDHASBELLY
Hoogpoort 30 - 9000 Gent

VEGETARISCH
RESTAURANT
Uren: 12.00 - 14.00 u. - 1 8.0 0-21 .0 0 h
Naast café Cirque Central

kamer van een Olens stakersgezin rond ’73 te simuleren. Hoe een orgel hierbij van pas zou kunnen komen, was een zorg waar we in die tijd niet wakker
van lagen.
Over de middag namen we voor de eerste - en
laatste - keer het script door. Ondanks onze toenmalige desinteresse voor studeren bleken we allevier onze rollen vrij grondig te kennen. Onze vijfde
man, die pas die morgen aangesproken was, kreeg
de rol van grootvader. We gaven hem een fles jenever en enkele sigaren, om deze rol overtuigend op
de planken te kunnen zetten, en bezwoeren hem
zijn aandeel in de tekst te beperken tot wat kuchen
en geklaag over het weer. De sfeer werd er niet slechter op. Vooral Patrick V. werd naar het eind
steeds losser over de ons te wachten staande beproeving. Vrij lichtzinnig nam hij reeds een eerste
slokje uit de voor dit culturele doel speciaal meegebrachte fles alcohol. We inspecteerden nogmaals
de speelruimte, en gingen toen met een gerust gemoed onze vrienden op de speelplaats vervoegen.
Wij mochten het eerst opkomen die middag. Aan
de prevelende lippen van mijn klasgenoten merkte
ik dat velen reeds hun eigen rollen binnensmonds
aan het debiteren waren. De leraar, die wellicht met
"Groenten uit Balen" vertrouwd was, keek enigszins verbaasd naar het orgel, en de jenever en sigaren die hierop stonden, maar verklaarde toen dat
we mochten beginnen. Nauwelijks had ik enkele regels gedeclameerd, of Patrick V. kwam uit de
openstaande deur gestormd. "Kijk en luistergeld!”.
"Ik ben hier voor het kijk en luistergeld!", huilde
hij. Ik begon het ergste te vrezen. "Waar is dat orgel hier", riep hij vervolgens. Met een voor zijn toestand gedreven tred nam hij hierachter plaats. Op
een pakkende wijze begon hij "Sailing" van Rod Stewart op het instrument te vertolken. De tranen biggelden over zijn wangen. Weldra begonnen heel wat
van onze leeftijdsgenoten mee te snikken. Nog voor

hij door de leraar meegesleurd werd, hoorde ik hem
mompelen: "Waarom zitten hier verdomme geen
meiden op deze school ?”. Ik had nooit geweten dat
hij orgel kon spelen. Pas jaren later werd zijn talent
ten volle gewaardeerd. In de psychiatrische instelling waarin hij verzeild was geraakt, kocht men toen
een authentiek kerkorgel voor hem. Patrick was dichter bij zijn Vader dan ooit.

COSY.
Walter Van De Broeck 24 Januari 1989 om 20 u in
"Het Pand”- Onderbergen 1 te Gent: literaire

avond met Walter van den Broeck.
Hij wordt geïnterviewd door journalist en auteur
Mare Reynebeau. Na het gesprek signeren beide
auteurs hun boeken, die ook ter plaatse te koop
zijn.
De toegangsprijs bedraagt 50fr.; voor RUG- studenten en Alumnileden is de toegang gratis. Kaarten kunnen vanaf nu afgehaald worden op het
Alumnisecretariaat, Sint- Pietersnieuwstraat 25,
Gent, of telefonisch besteld op het nummer 091/
23.38.21 (2669).

coplëren van A^ —» A0 foraaat
verkleinen en vergroten
raateren
negatief coplëren
kleurpapler - kringlooppapier
tranaparant - kalk - karton
PERFECTE KWALITEIT

ONDERBERGEN 76
9000 GENT
TEL 091/23.24.38

SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT 222
9000 GENT
TEL 091/24.12.51

Studio Skoop viert 20-jarig bestaan: FEEST

STUDIO SKOOP:

BABETTE ZOU ZEKER GEKOMEN ZIJN

St. Annaplein 63, Gent.Tel. 091-25.08.45
TICKETS EN ABONNEMENTEN
Voorverkoop vanaf 16 januari
-Fnac: 14-18 u.
-Studio Skoop: 19-22 u.
Geen telefonische reserveringen!
Abonnementen: alleen in voorverkoop
600 fr. voor 5 films- 1000 fr. voor 10 films
Tickets: 180 fr. - 140 (reductie)
FILMBROCHURE: 50 fr. te verkrijgen
bij boekhandel Walry, Fnac en Studio
Skoop

Tot mijn twaalfde woonde ik op het Van
Artveldeplein, heden heet dat St.Annaplein. Hoewel ik vrij jong was herinner ik
mij levendig de oprichting van Studio
Skoop. Immers, voor en na de schooltijd
maakte ik een "ommetje" langs de Skoop
en bleef vaak minutenlang staren naar de
affiches die aan de huisgevel hingen.
Moeder had het over "een raar etablissement dat gefrequenteerd werd door rare
mensen", maar zoals u weet smaakt de
verboden vrucht altijd beter en die "rare
mensen" bleken gewoon maar cinefielen
te zijn. Toen ik eindelijk ook oud genoeg
was om naar binnen te gaan was de Skoop
aan het slabakken en sloot in ’82 zelfs de
deuren. Maar gelukkig opende Walter
Vander Cruysse een paar maanden later
opnieuw de deuren en bouwde de Skoop
van een reprisezaal uit tot een cinefiel paleis met 4 zalen. Net op tijd om 20 jaar
Studio Skoop te vieren zoals dat past: met
een filmfeest.
Op 16 september was Gent een cinemazaal rijker,
in Studio Skoop konden 245 man naar binnen. De
trotse vader Ben Ter Eist was het vele rondzwerven beu geraakt en wou zich "vestigen". Aangezien
hij zich tot dan toe voornamelijk onledig had gehouden met het rondzwerven in Europa, van bioscoop naar bioscoop (waarbij hij de nodige ontberingen doorstond), was het nogal aangewezen om
in het filmbedrijf te gaan. Toen de volledige inboedel van cinema Prado in Mariakerke te koop stond,
twijfelde Ben geen moment: kopen. Hij had wel
geen gebouw om alles op te stellen, maar dat waren zorgen voor later. Na veel gepanikeer vond hij
dan toch een ruimte: aan het huidige St. Annaplein
was een huis vrij waar tijdens WO II de Duitsers
nog hun intrek hadden genomen. (Na de oorlog zijn
ze verhuisd, maar als u de Studio Skoop afkort tot
haar iniatialen dan verandert er eigenlijk niet veel,
maar soit) Een jaar later werd er naast de cinema
ook een kaffee geopend.

Film d’amore et d’anarchia
In januari ’74 was het eerste filmgebeuren een feit.
De Universitaire Filmklub (UFK) en Studio Skoop
programmeerden. Wat niet altijd zonder risico
bleek, want in ’76 werden Ben ter Eist en Dirk De
Meyer (UFK) gerechtelijk vervolgd na de vertoning
van History of the Blue Movie.
En toen Film d’amore et d’anarchia geen verdeler
vond richtte Ben zijn eigen verdeelhuis op, Toekan
films, dat vandaag nog altijd bestaat.
Met de cinema ging het goed, in september ’76 werd
zelfs een 2de zaal ingewijd. Maar begin de jaren ’80
loopt het minder vlot: Ben Ter Eist is een wel een

filmliefhebber maar geen goede beheerder. Eind
december ’82 gaat de "Skoop" zelfs dicht.

De smaak van film
Maar vanaf 23 februari is er een nieuwe uitbater.
Walter Vander Cruysse was al enige jaren werkzaam in de Studio Skoop en was volgens Ben Ter
Eist de enige aangewezen persoon om de zaak
voort te zetten. Maar zijn eerste jaren zijn niet zo
gemakkelijk. De pas gebouwde Decascoop bood
veel meer konfort en een schitterende projektie zodat alle overige zalen één voor één hun boeltje mochten opkuisen (in de Veldstraat, aan het Zuid -2
theaters- en eentje aan het station). Alleen Studio
Skoop en de Calypso bleven overeind, maar de Calypso ging ten slotte ook voor de bijl. Maar uit haar
assen verees de Sphinx.
Vander Cruysse bleef echter niet bij de pakken zitten. Hij ontwierp plannen voor een "multiplex" van
3 zalen en voerde ze waarempel nog uit ook. (’8788) Overtuigd dat er nog leven mogelijk was na de
Decascoop, gaf hij zijn zalen alle konfort mee die
de hedendaagse bioscoopganger gewend is. Zetels,
projektie en dolby, de Skoop bleef niet achter. Eind
’88 kwam er zelfs een vierde zaal bij met 67 plaatsen. Zalen 3 en 4 zijn nu nog mono maar nog dit
seizoen worden ze met dolby uitgerust. De samenwerking met Geert Bert van Decascoop is overigens uitstekend.

Art House
Het volk kwam af en de kassa rinkelde: het seizoen
’87-88 was het succesvolste uit de Skoopkarrière.
Titels: Himmel uber Berlin, Maurice, The Belly of
an Architect, Jean de Florette, Yeelen, Manon des
Sources, La vie est un long fleuve tranquille. Ook
dit seizoen belooft een topper te worden; toegegeven Walter draaide dan ook het kruim van 1988:
Bagdad Café, Babette’s Feest, Sammy and Rosie,
Drowning by Numbers (mijn nummer 2 van het afgelopen jaar na Testimony)
Une Affaire de
Femme, Le Maitre de Musique en Sur. Aldus wil
men van de Skoop een Art-House kreeeren waar
de betere films aan hun trekken komen.
Studio Skoop wil zelfs een voorname rol in het ArtHouse circuit spelen, in die mate dat de distributeurs hun films in de Skoop komen "uittesten", om
daarna hun distributie-politiek te bepalen.
Verder wou Vander Cruysse ook nog benadrukken
dat hij een flinke inspanning heeft gedaan om de
betere Franse film te promoten. "Met veel zweet en
bloed, maarvooral met veel centen", voegt hij eraan
toe.

A Film Odyssey
Maar straks is er dus een film-feest-week n.a.v. het
twintigjarige bestaan.
Van do 26 januari tot en met wo 1 februari draaien
in zalen 1 en 2 niet minder dan 14 A-premières en
20 reprises uit de Skoopgeschiedenis. De retrospektieve van die 20 films samenstellen was geen
gemakkelijke klus voor Walter en Rik Stallaerts Multimage- want van een aantal klassiekers was

geen kopie meer beschikbaar. Zoals van de Zeven
Samourai, van Go West (Marx Brothers) of van
Film d’amore et d’anarchia. Andere films waren
dan niet meer in een te projekteren toestand. Toestanden dus. Een bespreking geven van al die films
is onbegonnen werk, we verwijzen maar al te graag
naar de mooie brochure waarin - behalve recensies
van alle geprogrammeerde films- ook het verhaal
van Ben Ter Eist, een kroniek van 20 jaar Studio
Skoop en de openingsrede van gouverneur Balthazar te lezen zijn. Een aanrader. Het programmaaanbod vindt u op deze pagina. Van 26/1 tot 1/2
La Dolce Vita in Studio Skoop. Citizen Pertry
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20 JAAR STUDIO SKOOP
Fil m Feest W eek
ZAAL 1

Donderdag 26 jan.

Vrijdag 27 jan.

Zaterdag 28 jan.

Zondag 29 jan.

M aandag 30 jan.

Dinsdag 31 jan.

Woensdag 1 febr.

15.00
17.30
20.00
22.30

M aurice
Easy Rider

ZAAL 2
R ik k y a n d P ete
Im a g in e : J o h n L en n o n

S ta n d a n d D e liv e r
R o b in s o n a d e

Derzu Uzala
Verhaal van een Zonde

15.00
^1 7 .3 0
20.00
22.30

2001 : A Space Oddysey
Chinatown
L a n d s c h a p in d e m is t
R ik k y a n d P ete

H e t L a n g e A fs c h e id
S ta n d a n d D e liv e r

Annie Hall
La M aman et la Putain

15.00
•<17.30
20.00
22.30

The Damned
East of Eden

T h in g s C h a n g e
L a n d s c h a p in d e m is t

15.00
17.30
20.00
22.30
15.00
17.30
20.00
- 2 2 .3 0
15.00
17.30
20.00
22.30
^15.00
17.30
20.00
22.30

S w e e t H e a r ts D a n c e
Im a g in e : J o h n L en n o n
M a d a m e S o u z a ts k a

M aurice

Dance with a Stranger
Nuits de la Pleine Lune

De Liefdes van een Blondje

R o b in s o n a d e

B u rn in g S e cret
La M a s c h e r a

Vivement Dimanche
Die Bittere Tränen
der Petra von Kant

Vivement Dimanche
Vernaai van een Zonae

B u rn in g S ecret
D e a d R in g ers

The Damned
A nnie Hall

La M a s c h e ra
W it h o u t A C lu e

H e t L a n g e A fs c h e id
D e G r o t e V e rra s s in g s film

Five Easy Pieces
Egon Schiele

D e a d R in g ers
T h in g s C h a n g e

Easy Rider
O blom ov

D e G r o te V e rra s s in g s film

Chinatown

Am arcord

W it h o u t A C lu e
H e t R o d e K o re n v e ld

S w e e t H e a rts D a n c e

2001 : A Space Odyssey
The Last Picture Show

N.B. : De avant-premières zijn vetjes gedrukt.

Film in Gent

DO THE PENGUIN!
Er waren in 1988 (de tijd van toen) minder mooie
films, mooie films, uiterst mooie films, bijzonder
mooie films en dan waren er nog deze 7, die, als u
ze gemist hebt, een gapend gat in uw cultuur hebben geslagen. Herinner u de kleren van de keizer
en weet dat u vanaf nu nooit meer incognito de
straat op kunt. Het gat heeft u verraden!
1. THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF
BEING

Poëtische, zeer ingehouden verfilming van hèt
boek, met een onvergetelijke DANIËL DAY LEWIS (MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE) en de
glimlach van JULIETTE BINOCHE. Een film om
lange wandelingen mee te maken. Op de walkman!

2. THE PRINCESS BRIDE

Een schaamteloos romantische liefdesparodie. Kan
alleen maar een sprookje zijn, of zit er meer achter
? O mijn kindertijd, kijk niet naar mij met zulke
bange ogen.
3. NICKYAND GINO

Onverwacht en u hebt hem niet gezien omdat hij
nauwelijks 2 weken op de projector heeft gezeten,
wegens gebrek aan belangstelling. U hebt TOM
Amadeus HULCE gem ist in een haast pijnlijk
echte vertolking van een tweelingsbroervan 26 met
een verstandelijk niveau van een 5- jarige. Dikke
bult.
4. MY LIFE AS A DOG

Wonderlijke, Zweedse kind-visie op het leven, de

mensen en Laïka, de ruimtehond. Blond and beautifull.
5. IRONWEED

Bij elke slok whiskey die ze drinken, raak je als toeschouwer dieper ondergedompeld in de leefwereld
van de personages. IRONWEED is alcohol!
6. CRY FREEDOM /A WORLD APART

Samen de beste film van ’88. Afzonderlijk net iets
te nadrukkelijk bestemd voor een bepaald publiek.
Apartheid!
7. BAGDAD CAFÉ

Out of Rosenheim en nu al terug: de lotgevallen
van dikke, Duitse dame in road-café in woestijn.
Over schoonmaakwoede, echtelijke spookrijders
en konijn in hoed. In kleur!
Kampeer nu al voor de deuren van je videoboer.

1989

Nieuwjaar, nieuwe pellicuie.

WILLOW; dé eindejaarshit (lees: eindejaar-shit):
Helden en boosdoeners, prinsessen en monsters,
zeepbellen en chloorwater.
MOONWALKER; ontsproten aan het brein van
Michael Jackson. Het moet daarbinnen een grandioos spiegelpaleis zijn. Voor de kleintjes, met bekende deuntjes.

SALSA; Dirty Dancing met lang haar. Zweet spat
in het rond, harten slaan een new beat ritme, penissen worden weer schandelijk over het hoofd gezien.
Do the Penguin!
SCROOGED & BEETLEJUICE; Humor met
spoken. De eerste is (speciaal op aanvraag voor
Geert H. uit W-Vl.:) het filmgeworden niets en
vooral niet grappig. De tweede is geestig. Deze
woordspeling daarentegen!
Aan de filmpagina van Schamper,
1. Stranger than Paradise
2. Rumble Fish
3. The Unbearable Lightness
4. Barfly
5. Himmel iiber Berlin
6. Caravaggio
7. The Great Dictator & Rebel without a Cause
8. The making of "A Fish Called Wanda" (BBC, dec.
1988)
9. JungleBook
10. The Life o f Brian
Vorig jaar gezien (of herzien) van 1 tot 10. Ik hoop
van u hetzelfde.
Matthias DP

SALAAM BOMBAY
Een authentieke film maken is, door de aanwezigheid van het medium, zo goed als onmogelijk.
Mensen handelen nooit levensecht als er een came

ra op hen gericht staat. Denken we maar aan (geschrapt).
SALAAM BOMBAY komt echter zo dicht als mogelijk is in de buurt. De film vertelt een Factionverhaal over het leven in de goten van Bombay (die
’an sich’ in niets verschillen van de goten in Nederoverheembeek en Brugge, maar aan de credibility
van bepaalde niet nader genoemde personen toont
toch wel aan dat het niet onbelangrijk is de juiste
goten te kiezen om zich in het vuil te wentelen. De
goten van Bombay lijken ons geschikt).
De hoofdrollen worden vertolkt door arme, dakloze kinderen die dus zichzelf spelen. Het blijft
’spelen’ maar je kunt je een visie vormen van wat
er zich in werkelijkheid afspeelt als je erin slaagt
vuilnis en verrotting te zien, waar de film een opgebouwd of ’gezocht’ decor toont.
Vrij van sentimentele aanvallen op het gemoed is
SALAAM BOMBAY een behoorlijk authentieke
film. Lees nu opnieuw bovenaan, ief

WILLOW 4/10
SALSA 2/10
MOONWALKR 2/10
SCROOGED 2/10
BEETLEJUICE 3/10, Deca
SALAAM BOMBAY 8/10, Skoop

