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VENI VIDI CITéS-CINéS !

O N ZE MAN TER PLAATSE WAS BLIJ DAT ER NOG EENS IETS G E -
BEU R D E IN H E T  FLORALIAPALEIS TE GENT. WANT DAT WAS LANG 
G ELED EN  EN ALTIJD TER PLAATSE ZIJN ZO N D ER  IETS T E  D O EN  TE 
HEBBEN V ERV EELT NATUURLIJK NA EEN  TIJD JE. MAAR D E V O L-
G EN D E D R IE MAANDEN ZAL HIJ W EINIG TE KLAGEN HEBBEN. IM -
MERS, OP 17 FEBRUARI (ONGEVEER...NU!) O PEN T CITES-CINES GENT 
W AGENW IJD Z ’N D EU R EN  OM D E V ER H O O PTE H O N D E R D D U IZ E N -
DEN TOESCHOUW ERS BINNEN TE LATEN. MAAR NIET ALLEM AAL 
TEG ELIJK  NATUURLIJK.

Cités-Cinés - Filmexpo in beeld en decor. Dat 
is een uitstekende samenvatting voor wat u als 
toeschouwer mag verwachten: Cités-Cinés
staat voor een indrukwekkende filmstad die 
maandenlang met man en macht is opge-
bouwd en die in totaal 10.000 m2 Floraliapa- 
leis bedekt. U wandelt straks tussen plastic, 
bordkarton en vezelplaat dat er bijzonder 
baksteen, beton en hout uitziet: de perfecte il-
lusie dus, en daar gaat het in film toch om.

STEMMEN !

Wanneer u door het witte doek in de film stapt 
(zoiets als in Woody Allens THE PURPLE 
ROSÉ OF CAIRO - maar omgekeerd) lijkt 
het alsof je in een afgrond zult storten, maar 
het is -alweer- maar schijn: u komt terecht in 
de SPIEGELZAAL waar Gene Kelly (SIN- 
GING IN THE RAIN) duizendmaal weer-
kaatst z’n tappen danst.
Opmerking: Indien u nu nog niets hoort lijkt 
dit ons het geschikte moment om terug te ke-
ren en u vloekend tot de balie te wenden. Als 
alles naar wens functioneert stapt u links of 
rechts de wondere wereld van de pellicule bin-
nen.

Elke bezoeker krijgt voor hij de grote illusie 
binnen mag een koptelefoon. Die koptelefoon 
dient om op de oren te drukken (duidelij-
kheid! is mij gevraagd) en zal u dankzij een in-
genieus infrarood-systeem op het juiste mo-
ment van de juiste klank voorzien. Het volume 
is regelbaar en dankzij de draadloze transmis-
sie zijn er geen storende kakafonieën van door 
elkaar lopende klankbanden. Dit wonder heet 
techniek.

Als de kluns in u erin geslaagd is het ’ding’ op 
een behoorlijke manier op het hoofd te duwen 
(u ziét er niet uit) bent u klaar om een kijkje 
te nemen achter het filmscherm.

Letterlijk, want de toegang tot de filmstad is 
een zilveren scherm dat in repen is gesneden 
en waarop DE MAN MET DE CAMERA 
(1929) wordt geprojecteerd. Hij richt z’n lens 
op iedere bezoeker zodat u akteur wordt in de 
film van (de volgende 3 uur van) uw leven. Op-
merking: u hoeft nog niet als een gek aan de 
knopjes van uw koptelefoon te draaien -1929 
waren de hoogdagen van de stomme film.

RECHTS

Als u zich niet laat ophouden door honderden 
Catherine Deneuves (in LES DEMOI- 
SELLES DE ROCHEFORT uit 1967) komt 
u (we nemen voor de goede gang van zaken 
even aan dat u jong en hip en rechts - afslaat) 
via ’DE STAD IN DE VLAMMEN’ in de 
’HOOFDSTRAAT’ terecht.

’DE STAD IN DE VLAMMEN’ is een im-
pressie van een apocalyptische ruïne - een stad 
in oorlog. Tussen amorfe betonblokken en 
verwrongen staal kijkt u naar fragmenten van 
bijvoorbeeld SHOULDER ARMS (Charlie 
Chaplin - 1918) of Schlöndorffs DIE BLE- 
CHTROMMEL (1979).

In de ’HOOFDSTRAAT’ komen alle locaties 
samen. Via deurtjes, poorten, steegjes en trap-
pen kunt u -in de volgorde die u verkiest- di-
verse decors en evenveel sferen in- en uitwan-
delen. Overal wordt u verwelkomd door ster-
ren, stemmen en personages.

Plastic Karton & Vezelplaat
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Broadway in Gent - Cités - cinés

Centraal staat een authentieke Cadillac gepar-
keerd voor de gevel van de ’RIALTO’, een 
bioscoop in 42nd Street, New York (foto). 
Binnenin kijkt u naar het beste uit Scorceses 
TAXI DRIVER, Allens MANHATTAN, 
WEST SIDE STORY, enz. A

11e fragmenten in elk decor worden vertoond 
in een doorlopende montage, zodat u op elk 
moment kunt inpikken. Aan deze montages is 
hard gewerkt en sommige overgangen zijn zo 
knap getimed dat de leek ze haast niet op-
merkt. Als u niet als dusdanig wilt herkend 
worden kunt u het in gesprekken dus best heb-
ben over ’meesterlijke cuttage’ of Tasti Cuts’.

Aan de overzijde bevindt u zich plots in de 
marge van de wereldstad, waar vuilnis, zwer-
vers en ratten hun plaats delen met fragmen-
ten uit onder andere Coppola’s cult-klassieker 
RUMBLE FISH. Je kunt dit schitterend 
stukje film alleen door de mazen van een roes-
tig hek bekijken, wat de beklemming nog ver-
groot.

In de krochten van Cités-Cinés waait een ij-
zige wind die een angstaanjagend lied fluit tus-
sen de roosters van de riolering.In de tochtige 
’METROTUNNEL’ (foto) neemt u wéér de 
verkeerde trein en zie wat er gebeurt in SUB- 
WAY; WHILE THE CITY SLEEPS; AF- 
TER HOURS. Net als het u allemaal te nat, 
te vuil, te muf wordt verschijnt Marilyn Mon- 
roe die verrukt de rokken laat waaien.

Het is een vreemde wereld, want als u de me-
tro verlaat is er veel kans dat u op ’het pleintje’ 
terecht komt, dat hier voor de gelegenheid de 
wat idiote naam ’PLACE M’AS-TU VU ?’ 
meekrijgt. H

et werd speciaal voor Cités-Cinés ontworpen 
met bijhorende originele beeldmontage waa-
rop u nog eens meegraaft naar uw Vlaamse 
wortels in onder andere DE WITTE VAN 
ZICHEM en HET GEZIN VAN PAEMEL, 
nondedjuu. Ook prominent aanwezig is Mare 
Didden met zowel BRUSSELS BY NIGHT 
als ISTANBUL. Dominic Deruddere ont-
breekt, ten onrechte.

MEER NOG

U kuiert verder, zoekt enige afleiding in ’DE 
ROZE KAMER’, drinkt zich te pletter in het 
’CAFÉ LUMIERE’ of het ’BERLINER 
CAFÉ’, u verdwaalt op ’DE DAKEN VAN 
PARIJS’ in het gezelschap van een zwarte 
straatkat en vindt uw auto niet meer terug in 
’DE PARKING’. En dat allemaal ongege-
neerd onder het mom dat het maar film is. Dat 
vond ook uw vriendin die er ondertussen met 
Clark Gable vandoor is, maar dat terzijde.

In ’DE PARKING’ trouwens, staan tiental-
len Amerikaanse wagens uit de jaren ’50, on-
der een dikke laag stof die dagelijks ververst 
wordt. Nonchalant leunt u tegen een impo-
sante bus met Goodyear-banden. U steekt 
echter geen sigaret op, want roken is overal 
verboden in Cités-Cinés en u bent tenslotte 
Bogart niet. De mooie verzameling wielen 
kijkt een beetje angstig met u mee hoe de ono-
vertroffen BLUES BROTHERS vakkundig 
een politiewagen naar de verdoemenis rijden.

CREA

Het moet nu duidelijk zijn - u kunt zo uren 
ronddwalen in deze unieke omgeving. De fil-
mexpo biedt enorm veel beeld- en geluidsma- 
triaal (in totaal meer dan 4 1/2 uur) - maar u 
moet er zélf een mooie film van plakken. Het 
is dus aan te raden uw persoonlijke creativi-
teit mee te brengen om van CITES-CINES 
een culturele en verrijkende ervaring te ma-
ken. Op zoek dus, want waar had u die creati-
viteit ook alweer gelaten ?
ief

PRAKTISCH

Cités-Cinés Gent - Floraliapaleis 
van 17 Febr. tot 21 mei 1989 
alle dagen van 11 tot 19u. - 
w o/vrij/zaterdag van 11 tot 21u. 
Studenten betalen 200,-



BUITENLANDSE STUDENTEN IN DE HOMES

VREEMD MAAR NIET VERKEERD
Er hing een sfeer rond Gent op maandag der-
tien februari. Terwijl ik met zere tenen (bla-
ren, blaren) het St.- Pietersplein doorwaadde, 
werd ik me bewust van m’n omgeving. Een 
vreemde wind teisterde me, en die wind 
voerde een Belgische miezerregen met zich 
mee. Vreemd! dacht ik, en ik brak er in geda-
chten m’n hoofd over. Wat was er aan de 
hand?
Natuurlijk, sloeg ik mezelf op het voorhoofd: 
het vreemdelingenvraagstuk!

Mare Bracke
Terstond begaf ik me naar home Vermeylen, 
waar ik de man vond die m’n verwaaide ver-
stand verhelderen kon: Mare Bracke. Hij is 
koördinator van de Dienst Studenteresto’s, 
van de homes en van het Kinderdagverblijf. 
En jawel, hij sprak! Luister maar:
’Racisme of xenofobie komt hier in feite wei-
nig voor. De studentengemeenschap is per de-
finitie al niet erg bekrompen en er wordt ge-
noeg aan bewustmaking gedaan. Men organi-
seert grote aktiviteiten, denk maar aan de 
anti-racistische week en Student Aid.’
Ik knikte en warmde m’n verkleumde leden 
met een teug in-zwarte koffie op. M’n pen 
weer ter hand (voor een bandopnemertje heb 
ik helaas de centen niet) blies ik de volgende 
vragen met een lichte koffiewalm: Hoe ver-
loopt de ver-
standhouding tussen de ’inheemse’ studenten 
en de buitenlandse? Zijn er problemen en zo- 
ja, waar liggen die?

Praktisch probleem
’Kijk, we zien het vooral konkreet, praktisch. 
De problemen zijn trouwens ook meestal van 
praktische aard. We krijgen bijvoorbeeld wel 
es klachten dat de keukens er de maandag niet 
bijster schoon en proper bij liggen. Dat wijt 
men aan de vreemdelingen. Waarom? Het is 
belangrijk de oorzaak te vinden. Als je lang 
genoeg zoekt, zie je dat de vreemdelingen hier 
veel intenser leven. Voor de Belgische studen-
ten is het home een plaats waar ze studeren 
tijdens de week. Maar de buitenlandse studen-
ten wonen hier, ook tijdens het weekend. Aan-
gezien er de zaterdag en de zondag geen per-
soneel aanwezig is, moeten ze zelf koken, en

soms letten ze dan niet zo goed op wat ze 
doen, en doen ze het wat slordig. Maar dat 
probleem zou je evengoed met Belgische stu-
denten kunnen hebben, ’t Komt er gewoon op 
aan de praktische problemen op te lossen. En 
dat kan: Simpelweg door het inschakelen van 
jobstudenten voor het weekeinde. Dat kunnen 
heel goed de vreemdelingen zelf zijn. Wat tij-
dens de week door het personeel wordt ge-
daan, klaren de jobstudenten, het ’weekend- 
personeel’, dan in het weekend.’

Verstandhouding
’De verstandhouding hangt een beetje af van 
kuituur tot kuituur. De taalbarrière vormt na-
tuurlijk een belangrijk obstakel; het bemoei-
lijkt de kommunikatie. Het kontakt met 
Franstaligen verloopt doorgaans moeilijker 
dan met Engelstaligen. Verder zijn er studen-
ten uit Maleisië en Afrika die van nature uit 
open en hartelijk zijn. Andere, zoals de Ara-
bieren, stellen zich dan weer terughoudend 
op. Maar het hangt vooral af van de persoon-
lijkheid van de individuele studenten. Bezoe-
kers van dichter bij huis maken het ons soms 
veel moeilijker.
Met racisme hebben we weinig problemen en 
dat is in feite logisch; het zou al erg gevaarlijk 
worden als zelfs de studenten de racistische, 
ekstreem- rechtse toer opgingen.’

Verhoudingen
Waarom heeft God de Almachtige me toch 
niet met een kassetterekorder begenadigd? 
Maar goed, de kramp in m’n hand verbijtend 
vroeg ik Mare Bracke hoe de verhoudingen nu 
eigenlijk liggen, maw de cijfers en liefst nog 
wat kommentaar ook.
’In home Boudewijn huizen in 94 kamers bui-
tenlandse studenten op een totaal van 446 ka-
mers. In Astrid is dat 93 kamers op een totaal 
van 248 kamers, in Vermeylen zijn ze met z’n 
twaalven temidden van 448 kamers vol bleke 
Belgen, in home Fabiola wonen geen buiten-
landse studenten. In het totaal heb je dus 199 
kamers bewoond door buitenlanders op een 
totaal van 1365 studentekamers.’
Er is veel diskussie rond het al dan niet ge-
mengd maken van de homes Vermeylen en 
Fabiola, die nu enkel meisjes aan hun brede

boezem drukken. De meeste vreemdelingen 
zijn namelijk mannen, die kunnen in die twee 
homes dus niet terecht.
’Dat,’aldus de heer Bracke,’veroorzaakt een 
hogere koncentratie vreemdelingen in de an-
dere homes. Als we nu in Vermeylen en in Fa-
biola ook jongens toelaten, zou dat bijdragen 
tot de verspreidingen de integratie.’
’Er is wat protest tegen het gemengd maken, 
vooral uit de rangen van de ouders, maar een 
universiteit is tenslotte pluralistisch, open en 
hoeft er geen achterhaalde, puriteinse opvat-
tingen op na te houden. Daarover is er dus wat 
onenigheid maar we hebben een vragenlijst 
opgesteld en we zullen die laten cirkuleren.’

Geen paardebril
’In home Boudewijn zitten de buitenlandse 
studenten op één verdieping samen. Dat wil-
len ze zelf zo. Die buitenlanders zijn ouder en 
studeren hiervoor een post-universitair diplo-
ma of iets in die aard. Ze hebben geen zo’n 
behoefte om zich te integreren want ze blijven 
hier niet lang.’
”t Komt er gewoon op aan open te staan, el-
kaar goed te begrijpen en de problemen zul-
len zich oplossen. We leven tenslotte in een 
wereld die zich steeds internationaler gaat ge-
dragen. De twee partijen (het thuisland en het 
gastland, de gastuniversiteit) moeten hun ve-
rantwoordelijkheid opnemen.
Natuurlijk moet er ook financieel wat gehol-
pen worden, anders zouden de Belgische stu-
denten wel reden tot klagen hebben: het geld 
dat normaal enkel voor hen ter beschikking 
wordt gesteld, moet nu ook nog es de buiten-
landers in leven houden. Het moet ruimer be-
keken worden.’

Goeie zaak
Altijd leuk als iemand het met je eens is, en 
dat was wel degelijk het geval toen ik stelde 
dat het een goeie zaak is dat de studenten met 
andere kuituren worden gekonfronteerd. 
’Zeker (voilà, nvdr), het is een enorme verrij-
king en ze zullen zich in hun volwassen leven 
veel toleranter en opener opstellen. Het pro-
bleem van de ksenofobie en van het racisme 
moet in de opvoeding aangepakt worden. We 
moeten leren leven met de veranderde maat-

schappij.’
’De éénmaking van Europa zal misschien voor 
het ’Vlaamse volk’ een stuk identiteitsverlies 
betekenen, maar de Europese burger zal er 
een hoop beschaving bij winnen. De evolutie 
is positief.’
Hoe zit dat dan met het Vlaams Blok en de 
opgang van Nieuw Rechts, vroeg ik in m’n kin-
derlijke onschuld.
’Ik denk niet dat die evolutie in de studenten-
wereld poot aan grond krijgt. Ik zie hier geen 
slogans van ’Eigen volk eerst’ hangen. De stu-
denten hebben weinig tijd voor racisme: ze 
moeten zich aan het studentenleven aanpas-
sen, ze moeten aan hun studies denken en 
meestal
openen de lessen en de vele debatten hun 
geesten wel voldoende. Je hebt hier immers 
een heel vangnet van diensten dat zich precies 
bezighoudt met het oplossen van konflikten. 
Men probeert een gesprek op gang te bren-
gen, men zoekt naar degelijke kompromissen.’ 
Zoals ik al zei: de problemen zijn vooral van 
praktische aard. De studenten die in een home 
wonen waar geen buitenlanders zijn, wensen 
die praktische nadelen niet, maar dat heeft 
geen flard met ksenofobie of racisme te ma-
ken.’

Openheid
’Het is gewoon noodzakelijk dat we onze 
poorten openen. En niet enkel voor Erasmus- 
studenten maar voor alle buitenlandse studen-
ten, ongeacht kleur, godsdienst, ongeacht om 
het even wat. Als de RUG nu tegen deze in-
ternationalistische tendens in gaat, zal ze een 
provincialistisch universiteitje worden, waar 
niemand nog naar omkijkt. Ik ben voor bes-
chaving en respekt voor de ander en z’n werk. 
Iedereen moet z’n eigen verantwoordelijkheid 
opnemen, alleen zo kan de RUG een pluralis-
tische, internationale en breeddenkende uni-
versiteit blijven en nog meer worden.’ 
Ondertussen was m’n koffie op, lag m’n hand 
in een zeemansknoop en schemerde de grijze 
atmosfeer over de statige homes (dit zag ik 
door het raam). Ik stond op, bedankte Mare 
Bracke voor z’n tijd en verlangde naar de 
straat die zo heerlijk vreemd waaide. Het 
groeien en het bloeien, bedacht ik, ietwat pa- 
tetisch.
BL

LEZERSBRIEVEN

OPEN BRIEF
AAN DE RECTOR
EN DE DAMES EN HEREN VAN
DE RAAD VAN BEHEER

Als student in de Germaanse filologie heb ik 
met verbijstering vernomen dat het voorstel 
verworpen is om een praktische taal- en lite- 
ratuurcursus in de licenties in te voeren.
Dat dit voorstel beantwoordt aan een be-
hoefte van alle studenten, is nochtans geble-
ken na een enquête die vorig jaar onder de stu-
denten gehouden werd, en na talloze open 
vergaderingen die door onze studentenverte-
genwoordigers georganiseerd werden. Met de 
hulp van de professoren, de WP-leden en 
ATP-leden kwamen we uiteindelijk tot een

voorstel dat haalbaar leek, en dat bovendien 
een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de 
opleiding inhoudt.
Het is dan ook met diepe teleurstelling dat we 
onze energie en goed bedoelde inspanningen 
belachelijk gemaakt zien worden. Het enige 
steekhoudende argument tegen ons voorstel 
zou zijn dat 30 uren te weinig is. Dat is zo, 
maar een grotere inspanning kan van het sterk 
ingekrompen wetenschappelijk personeel niet 
gevraagd worden. Ik apprecieer dan ook hun 
bereidheid om de kwaliteit van mijn opleiding 
te verbeteren.
Dat de praktische kursus ingelast zou worden 
in het bestaande pakket, zou er enkel op neer-
komen dat men de ene put vult door er een 
andere te maken. Ik wens geen verandering, 
maar een verbetering van de opleiding.
De studenten Germaanse willen ernstig geno-
men worden! Op maandag 13 maart 1989 zul-
len zij dan ook niet aanwezig zijn in de col-
leges. Wij missen dan inderdaad enkele lessen, 
maar dit betekent niets in vergelijking met het 
missen van een stevige taal- en literatuurprak- 
tijk, van een goede arbeidsmarktpositie, van 
een gewaarborgde toekomst.
Teleurgesteld, maar vastberaden, groet ik u. 
Hoogachtend, Stefaan Lefebure, praeses.

NAWOORD: Het is de germanisten blijkbaar 
menens. Onze correspondent in de Blandijn 
meldt ons zopas dat de hele Germaanse inmid-
dels in blok achter haar Fiihrergaan staan is en 
de dure eed gezworen heeft geen vingerbreed te 
zullen toegeven, voor er aan haar grieven ge-
hoor gegeven is. Met spanning wachten wij de 
verdere verwikkelingen van deze onverwachte 
paleisrevolutie af. Wij houden u in ieder geval 
op de hoogte. (Piever)

PETER DECKMYN 
SLAAT WEER TOE!
(lees maar)

Enkele weken geleden verscheen in Scham-
per, bij het artikel "Abortus anno 1988", een 
foto van enkele kinderen protesterend met 
een bord "Abortus uit het strafrecht". De foto 
was genomen tijdens de betoging van 17 no-
vember 1988 door het Gents Kollektief Anti- 
konceptie (GKA). Samen met het MLB, de 
ALS, de JK en Viktoria is het kollektief niet 
tevreden met de abortuswet die dateert van 
1867.
Naar mijn mening getuigt het van weinig 
goede smaak kinderen te laten betogen voor 
abortus. Men moet warempel geen held zijn 
om kinderen met dergelijke slogans de straat 
op te sturen, kinderen die alleszins niet kun-
nen beseffen waar het in feite om gaat. Indien 
ze dit wél beseffen, zouden ze wellicht met een 
bord de straat opgegaan zijn met volgende 
tekst: "Dank zij het abortusverbod ben ik er, 
anders was ik er misschien al geweest!"
Voor enkele ’conservatieven’ of ’achterlijken’ 
-waarbij ik vermoedelijk ook gerekend moet 
worden- is en blijft abortus nog altijd het do-
den van een medemens, hoe klein en onbehol-
pen hij of zij ook nog moge zijn. Het feit dat 
de wet niet altijd of nog nauwelijks toegepast 
wordt, kan m.i. geen reden zijn om abortus te 
liberaliseren. Voor het GKA is dit blijkbaar 
wél een reden. Indien men in het schrappen 
van (niet altijd toegepaste) wetten konsek- 
went zou zijn, kan men ernstig in overweging 
nemen de hele rechtspraak af te schaffen.

Bovendien is abortus niet een probleem van 
de moeder alleen, maar van de hele maat-

schappij, die er immers voor moet instaan dat 
ook de rechten van het ongeboren kind geres-
pecteerd worden.
Volgens het GKA moet zwangerschapsafbre-
king in geval van ongewenste zwangerschap 
mogelijk zijn en poogt men zijn eigen geweten 
en dat van anderen te sussen door te zeggen 
dat de toekomstige moeder in een financiële 
of sociale noodsituatie verkeert die een be-
dreiging vormt voor haar toekomst, alsof de 
toekomst van het kind niet op de eerste plaats 
bedreigd is. Ik wil mij allerminst afsluiten voor 
de moeilijke en pijnlijke situaties waarin een 
zwangere vrouw kan verkeren, maar is er in 
onze westerse beschaving nu werkelijk geen 
ander middel om aan deze nood tegemoet te 
komen dan het elimineren van het kind? Zijn 
wij werkelijk niet in staat positieve middelen 
te creëren die een financieel draagbare en so-
ciaal leefbare situatie mogclijk maken, zowel 
voor de moeder die nu in uitzichtloze proble-
men zit, als voor het kind dat op komst is?

Terecht wordt er vandaag gemanifesteerd te-
gen racisme en andere schendingen van de 
mensenrechten, maar is het dan niet huiche-
lachtig tegelijkertijd het recht op te eisen om 
ongeboren kinderen te doden omdat we ze 
geen plaats gunnen onder de zon?

Peter Deckmyn

NASCHRIFT VAN DE REDACTIE:
Wie wenst hierop te reageren o f wil net zoals Pe-
ter zijn mening ongezouten voor de zwijnen 
gooien ? Aarzel vooral niet en bedelf Schamper 
onder uw goed geweten!



KAKBROEKEN EN CURSUSSEN

De schemerzone tussen universiteit en kookfornuis.
Het was bitter koud die dag. Alle thermome-
ters waren stukgesprongen. De sneeuw lag op-
gestapeld tot net onder mijn raampje. (Ik 
woon namelijk op de derde verdieping.) Alpi-
neski ërs daalden op fluorescente wijze de 
Blandijnberg af. Wat haat ik strenge winters 
in Gent!
Laat ik maar eens de gezellige warmte van een 
goed huwelijk opzoeken, zo mijmerde ik bij 
mezelf. Na wat rondgeknarst te hebben in de 
buurt kwam ik tot de ontstellende konklusie 
dat de wereldbevolking in Gent in hoofdzaak 
uit studenten bestaat, die dan tot overmaat 
van ramp meestal niet gehuwd zijn!
'Toch wel," zo fluisterde een adembenemende 
doch helaas warm ingeduffelde blondine me 
in het oor, "ga maar eens op bezoek in home 
Heymans, daar zit het vol van de gehuwde stu-
denten." Ik zoende haar dankjewel en begaf

me naar het Stalhof (die fameuze zijstraat van 
de Overpoort die u alleen van uw nachtelijke 
omzwervingen kent.)
Home Heymans is een bruin-grijs gebouw, 
een kruising tussen een ziekenhuis en een par-
keergarage, zoiets. Ondanks het sombere uit-
zicht kwam mij al spoedig een omhelzende 
geur van pap en luiers tegemoet gedreven. 
"Eureka," riep ik met een kreet van herken-
ning uit, "ze hebben hier een kinderdagver-
blijf!!" Waarop tientallen baby’s het op een 
luid schreeuwen zetten en kinderverzorgsters 
mij met kijvende blikken tot stilte aanmaan-
den.
Bij het lezen van de naambordjes viel op dat 
het home in hoofdzaak bewoond wordt door 
vreemdelingen. (Niet enkel kleurlingen, maar 
ook eh, anderstalige Europeanen.) Daar m’n 
Nederlands erg sterk is klampte ik maar me-
teen een Vlaming aan op de gang en dwong 
hem mij naar z’n appartement te brengen. 
Daar stond vrouwlief zowaar een heerlijke 
maaltijd te bereiden. De huiselijke warmte 
sloeg me bij het binnenkomen dan ook onver-
wacht in het gezicht. ’Hij’ vroeg mij vriende-
lijk zijn naam niet te vermelden, dus heb ik 
hem maar met het koosnaampje ’Julius’ be-
dacht. Vervolgens nam ik hem het volgende 
kruisverhoor af:
Schamper: Vertel ons alles, en geen geintjes!! 
Julius: Home Heymans is dus een home voor-
behouden aan gehuwde studenten. Dit wil 
zeggen: als een van beide nog studeert, mag je 
al binnen. Het huurkontrakt loopt van eind 
oktober tot eind september. De meesten blij-
ven dan ook hier tijdens de vakantiemaanden. 
Schamper: Wat studeert u?
Julius: Ik heb nu vier jaar Landbouw achter 
de rug en ben dit jaar met een kursus biologie 
gestart. Mijn vrouw studeert Vertaler. 
Schamper: Kinderen?
Julius: Neen, daarvoor is het nog te vroeg. Er 
zijn hier op het home trouwens niet zo heel 
veel echtparen met kinderen.
Schamper: Hoe kwam u er nu eigenlijk toe om 
te huwen terwijl u nog studeerde?

Julius: Ik moet eerlijk zijn: ik was al afgestu-
deerd als landbouwingenieur toen ik trouwde. 
Toen deed ik m’n legerdienst, en aangezien ik 
dat zoals velen als een verloren jaar beschouw, 
nam ik daarnaast die kursus biologie er nog 
bij. De echte reden voor het vroege huwelijk 
was eigenlijk die dienstplicht. Gehuwden ge-
nieten in het leger namelijk een wettelijke 
prioriteit. Dit wil zeggen dat ze dichter bij hun 
woonplaats ’gelegerd’ worden. Zo kreeg ik de 
kans m’n dienstplicht hier gewoon in Gent te 
volbrengen.
Bovendien hebben gehuwden ook recht op 
een militievergoeding. Dat is een uitkering 
van het ministerie van financiën voor de 
echtgenote.
Schamper: Waarom verkoos u het home bo-

ven een gewone kamer ergens in de stad? 
Julius: In de eerste plaats omdat het blokken 
zelf dan vlotter verloopt. Twee pasgehuwden 
op één kamer, je kunt begrijpen hoe dat gaat. 
Hier in het home bestaan de appartementjes 
uit meerdere kamers zodat de ene de andere 
niet stoort. Mijn vrouw werkt meestal in de 
studeerkamer hiernaast terwijl ik in de woon-
kamer blok. Dan is er ook nog de financiële 
kant, natuurlijk. Het home is de goedkoopste 
oplossing. De huurprijs is hier afhankelijk van 
het gezinsinkomen. Wij betalen zodoende het 
laagste tarief omdat geen van ons beiden een 
inkomen heeft. Dat is voor ons dan 5490 Bfr. 
per maand.
Schamper: Hoeveel studenten zitten hier zo 
ongeveer?
Julius: Een 125-tal.
Schamper: Het is me bij het binnenkomen na-
melijk opgevallen dat de grootste groep daar-
van vreemdelingen zijn. Heb je daar enig kon- 
takt mee?
Julius: Neen, maar dat is normaal, denk ik. Er 
is eerst en vooral een taalbarrière. De meer-
derheid spreekt niet zo vlot Nederlands. Ze 
zeggen wel "Goedendag" en zo, maar meestal 
spreken ze Engels of Frans of onder elkaar ge-
woon hun moedertaal. In feite hebben de Vla-
mingen onder elkaar hier ook niet zo bijster 
veel kontakt met elkaar. Dat komt omdat 
Heymans geen gewoon ’home’ is zoals "Ver- 
meylen" hiernaast. Het is eerder een woning-
blok met jonge gezinnen. Studenten die alleen 
op kot zitten hebben meer behoefte aan een 
soort samenhorigheidsgevoel. Echtparen heb-
ben daar niet zo’n grote nood aan, want ze 
hebben elkaar.
Schamper: Voorwaar, een nobele gedachte 
om dit interview mee af te sluiten!
Na hem en z’n vrouw hartelijk bedankt te heb-
ben sloop ik op m’n tenen langs de kinderaf-
deling naar buiten. Het zwerk keek me be-
moederend aan en vol wollige gedachten 
haastte ik me naar m’n eenzame kot. Een toe-
komst strekte zich als een rode loper voor me 
uit. (KD)

EN DAMME TOFFE JONGENS ZIJN...

...dat zullen ze wee-ééteuh!
Even een korte (beloofd!) uiteenzetting. Een 
artikel, waarde lezer, is als een kind. In mijn 
geval een afzichtelijk en onuitstaanbaar kind 
weliswaar, maar toch: een kind. Het doet dan 
ook pijn, meneer/mevrouw, als je op het einde 
van een artikel over de RUGzeefdruk schrijft 
"Dit artikel bevat 4 inside jokes”, en dan bij 
het verschijnen van Schamper de helft van je 
artikel spoorloos verdwenen blijkt te zijn. Nu 
mag u één keer raden in welke helft de inside 
jokes zich bevonden. Inderdaad! Ik mocht 
weer op zoek gaan naar een schouder om op 
uit te huilen. Maar ik moet niet zo vol zelfme-
delijden over mijn ene verknoeide artikeltje 
klagen, want in Tanzania is de situatie eigen-
lijk veel erger. (Daar worden gewoon al mijn 
schrijfsels verminkt.) Daarom dus: ...

Talk Aid ’89
Die frisse rakkers van hiernaast hebben met 
hun Taalstrijd op 8 februari - waar zo’n 400 la-
chebekken kwamen opdagen - alleen al 20000

Bfr binnen, en ze gingen lekker door, o.a. met 
een Talkshow in de Blandijn de maandag daa-
rop. Een 180-tal van de sympathieksten onder 
u kregen er het schitterende (want: lichtinstal-
latie!) bewijs dat in auditorium D toch nog in-
teressante dingen kunnen gebeuren. LUK 
SAFFLOER praatte alles vlotjes en enthou-
siast aan elkaar, en kon zelfs met moeite zijn 
handen afhouden van zijn gasten.
SUZANNE BITUMBA, een dame die niet op 
haar mondje gevallen was, won meteen de 
sympathie van de aanwezigen door haar ont-
wapenende openhartigheid. Ze toonde de 
(soms onbewuste) vooringenomenheid van de 
Belgische pers aan en stelde dat Europa vaak 
een onvolledig (dus fout) beeld heeft van Afri-
ka. Heel mooi was de stelling dat Afrika en 
Europa ELKAAR echt nodig hebben, en dat 
niet alleen materieel maar ook wat levensstijl 
betreft. Westerlingen zouden heel wat kunnen 
leren van de kijk die men in Afrika heeft op 
leven, op tijd... (De zin van het leven en zo, u 
weet wel.) Daarna kwam GODFRIED

MWAMANGA, speciaal overgekomen eko- 
nomist en plaatselijk werkleider, nog eens de 
doelstellingen van het projekt uitleggen, maar 
hiervoor moet u er maar eens de dokumenta- 
tie waaronder Student Aid u bedolven heeft 
op na slaan. Hij was verder heel blij met de 
positieve, bewustzijnsverruimende kijk van 
Student Aid. Nu hoort u het ook eens van hen-
zelf.

Hetze of hetze niet
MAGDA AELVOET was als Agalev-senator 
uitstekend geplaatst om het politieke wereldje 
eens door te lichten. Ze had het over het heer-
sende, ontmoedigende cynisme en vond het 
typisch dat zodra het volk -kijk eens in uw ei-
gen boezem- zich aangevallen voelt door 
Zaire het onmiddelijk een hetze ontketent, 
ook al heeft België inderdaad fouten gemaakt 
en maakt het er nu nog. Verder ziet ze enkel 
een oplossing voor het schuldenprobleem als 
het IMF een koherente politiek ontwikkelt en 
als de Westerse landen hun inspanningen kop-
pelen aan eisen van demokratie en echte par-
ticipatie. Men moet de mensen daar zelf de 
zaak in handen laten nemen. Hierna volgde

een goed bedoelde maar flauwe en cliché-be- 
vestigende diamontage over Afrika in al zijn 
aspekten. Een beetje hoog gegrepen, wellicht. 
Heel Afrika in 7 minuten?
Veruit het interessantst -want het meest radi- 
kaal- was PAUL GHYSELS (o.a. Van Pool 
Tot Evenaar). Hij hield een vurig pleidooi 
voor alternatieve nieuwsgaring, want "via de 
gewone nieuwsdiensten weten we gewoon 
niets, niets over Afrika maar ook niets over 
Brussel". De 5 miljard die België aan Zaïre 
besteedt als ontwikkelingshulp gaan eigenlijk 
vooral naar personeelslonen, studiebureaus 
enz... Belgen dus. Voor Ghyselszijn de schul-
den van alle ontwikkelingslanden al lang afbe-
taald door de grondstoffen die wij jarenlang 
gestolen hebben. Radical, but it makes sense. 
Eigenlijk zou ik dan nu nog een boom kunnen 
opzetten over SOKOTO, het multinationale 
gezelschap dat de avond heerlijk opluisterde 
met de échte mosterd van Peter Gabriel, Paul 
Simon en (oeps!) David Sylvian. Hun spoed- 
kursus Rwandees jodelen zal me langer bijblij-
ven dan de gevleugelde uitspraken van ... (vul 
zelf uw meest gehate prof in). Kan u nagaan!
(theus)

AGENDAATJE

Kortrijk
(voor gemotoriseerden)
Op donderdag 23 februari vindt op de campus 
van de Kortrijkse unief een colloqium plaats 
over Europa in het jaar onzes heren 1992. 
14.30u: inschrijving + koffie 
15.00u-17.15u: Workshop over industrie en fi-
nanciën met R. Van Outryve- d’Ydewalle 
(voorzitter GIMV), D. Van Der Stede (Dev- 
lonics), J. Rathé (secretaris- generaal Bekaert 
n.v.), en als moderator prof. R. Donckels. 
Slottoespraak van staatssecretaris J. Dupré. 
(i.s.m. V.K.W. jongeren)
17.30u-19.45u: Workshop over de regio naar 
1992 met B. Vazn Belle (Leiedal), J. Libeer 
(Kamer van Koophandel), L. Veys (Intercom)

en als moderator St. Declercq. Slottoespraak 
van R. Chanterie (lid E.P.) (i.s.m. Politiek 
Praesidium Kuluk en werkgroep studenten 
Catho)
18.15u-20.15u: Workshop onderwijs met J.P. 
Tanghe (personeelsdirecteur LVD), prof. Fr. 
Delmartino (lid Erasmuscomité) en de getui-
genis van een Erasmusstudent, met als mode-
rator Fr. Destoop. Slottoespraak: Gemeen-
schapsminister Coens. (i.s.m. Politiek Praesi-
dium Kulak studenten)
20.15u: Plenaire zitting; conclusies workshop: 
C. Decaluwé (Arr. CDE- voorzitter) en M. 
Benoit (nat. CDE- voorzitter), met als slot een 
toespraak van G. Geens (voorzitter vd. 
Vlaamse Executieve)

VOORUIT
GILLES. Huismoeders behoed u voor uw 
kroost want GILLES is back in town. De kin-
derbilletjes op gentse wijze schijnen hem da-
nig gesmaakt te hebben dat hij hier nogmaals 
zijn proces komt overdoen. Als u het proces 
van deze kindermoordenaar wil meemaken, 
en Jan Decleir zien schitteren in deze mono-
loog dan heeft u daar misschien voor het laatst 
de kans toe op 23, 24 en 25 feb.

ARCA
*Di. 21/2 en woe. 22/2: Huwelijks Spel in 
Roel and Arca, Korte Kruisstraat 3.
*Ma 20/2 en di. 21/2: de Malufa-Singers (on-

der de nieuwe naam Close-up) in Arca. Prijs: 
300 Bf. Plaats: Arca, St. Widostraat, 3 (aan het 
Gravensteen)
*Za. 18/2, do. 23/2, vrij. 24/2 en za. 25/2: 
laatste voorstellingen van Pas de deux van H. 
Claus, in Roeland, Korte Kruisstr. 3.
* Za. 18/2, za. 11/3, di. 14/3, za. 18/3 en za. 
25/3: Chateau Migraine in Roeland 
Al deze voorstellingen beginnen om 20u.

OPTREDENS
GIVE BUZZE, in Home Boudewijn op 21 
feb. om 21.00u. Inkom: 60fr.
OMAR & THE HOWLERS,l/3, Vooruit. 
KEVIN COYNE, 9/3, VOOruit.
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JOBSTUDENTEN IN STAKING
Begin vorige week begon het onder de studen-
ten in enkele studentenresto’s al te rommelen. 
Noch de lonen van de tweede helft van decem-
ber, noch het vakantiegeld en noch de lonen 
van de maand januari waren uitbetaald. In de 
Overpoort, waar de meeste jobstudenten wer-
ken, sloeg men de koppen tegen elkaar en een 
idee was het resultaat: men zou Mare Bracke, 
coördinator van de resto’s en Wim Desot, chef 
van de dienst personeelszaken, eens onder 
handen nemen. Jos Lootens, studentenverte-
genwoordiger in de Raad van Beheer, ging 
eens gaan praten. Het gesprek duurde meer 
dan anderhalf uur en het enig wat er uit de bus 
kwam, was dat er iets (IETS!) misgelopen was 
met de administratie en de moeilijke beta- 
lingsprocedure. Wat vooral bleek, was dat nie-
mand er echt het fijne van wist.
De jobstudenten begonnen hun hersenen te 
pijnigen op zoek naar een oplossing. De mo-
dale student ziet misschien wel geen pro-
bleem, maar de toestand onder de jobbers be-
gon echt een catastrofe te worden. Velen gin-
gen al bij Jan en alleman lenen om toch maar 
hun eten te betalen. Een deel van de jobbers 
begon al zo krap te zitten, dat zij aan hun kot- 
baas om uitstel van betaling vroegen.
In de resto van de faculteit van de landbouw, 
beter bekend als het Boerekot, begon er, onaf-
hankelijk van de collega’s van de Overpoort, 
ook iets te broeien. De betrekkelijk kleine 
ploeg speelde met het idee een oproep te lan-
ceren naar de collega’s in de andere resto’s om 
dan later, ze dachten aan dinsdag omdat de 
weersvoorspellingen voorzagen dat het dan 
mooi weer zou zijn, over te gaan tot staking. 
Voilà, het woord was gevallen.
Ook in de resto van het studentenhuis bor-
relde de onvrede zachtjes naar boven. Er werd 
gesproken over stiptheidsacties, eventueel 
een staking.
Maar ook in de Overpoort waren ze tot de 
conclusie gekomen, dat dat wel eens de enige 
mogelijkheid zou kunnen zijn om de aandacht 
van "hogerhand" op het probleem te vestigen. 
Zodoende.

ARBEIT MACHT FREI?
Donderdag schuimde een klein groepje job-
bers de resto’s af met het "ordewoord": mor-
gen is het De Grote Dag. Met uitzondering 
van enkele "ratten", die om één of andere duis-
tere reden toch wilden werken, besloten de 
jobstudenten tot actie.
De boerkes, nooit te lui om over te werken, 
beplakten zelfs de hele resto met zelfge-
maakte affiches waarin ze zich t.o.v. van de 
klanten verontschuldigden voor het ongemak 
en tevens hun grieven bekend maakten. 
Andere jobbers tikten op kleine blaadjes een 
verontschuldigende nota, die de volgende dag 
aan alle resto’s zou uitgedeeld worden.
’s Avonds vergaderde een kleine delegatie in 
het studentenhuis de Brug. Eén ding moest 
duidelijk gemaakt worden naar de buitenwe-
reld toe: de jobbers wilden niet voor de kar 
van één of andere politieke groepering ges-
pannen worden. Sympathisanten zijn welkom, 
maar niet als ze komen met partijpolitieke be-
doelingen.
Een andere zaak die beslist werd, was dat het 
de laatste keer was dat de jobstudenten met 
zich lieten sollen. De volgende deadline, de 
eerste maart, moest opgevolgd worden. Zo 
het geld er de derde maart niet is, wordt er 
drie dagen later weer tot actie overgegaan.

D-DAY
Rond 11 uur verzamelden de jobstudenten 
zich in de hal van de Brug. Schorten werden 
aangedaan, niet om te werken, maar wel om 
de buitenwereld diets te maken dat het geen 
grap was ter gelegenheid van de 100 dagen die 
in Gent gevierd werden.
De groep splitste zich na een tijdje in twee. De 
ene groep bleef de Brug "belegeren", terwijl 
de andere zijn opwachting ging maken aan de 
Overpoort. De briefjes werden uitgedeeld, 
pamfletten werden in de zalen opgehangen,

(Foto Gert Defever)

en de stakers deden zich de moeite om aan de 
klanten uit te leggen dat ze staakten omdat ze 
hun geld niet kregen. Op de vraag waarom ze 
dat dan niet kregen, konden de jobbers nog 
geen antwoord geven. Er was IETS misgelo-
pen, maar wat?
Toen de tijd aangebroken was dat de Raad van 
Beheer zijn traditionele vrijdagnamiddag- 
vergadering hield, trok de complete groep 
naar nr.25, zelfde straat.

WAT IS ER LOOS?
Twee jobbers kregen een onderhoud met de 
administrateur, Walter Van Espen. Deze be-
vestigde dat er inderdaad enkele fouten ges-
lopen waren in de administratieve rompslomp 
en dat één en ander te wijten was aan de oms-
lachtige procedure van uitbetaling. Hij be-
loofde op zijn eerste communiezieltje maan-
dag de rector en alle diensthoofden samen te 
roepen om de fouten snel op te klaren en te 
beginnen met een ontwerp voor een meer een-
voudige procedure.
Het vakantiegeld is wel een andere zaak. De

VERGETEN MUSEA

Meester hij begint
Als eerste artikel in de serie "Vergeten musea" 
zond verslaggever Antoon Gewoon mij een 
bijdrage over het Schoolmuseum Michel 
Thierry. Dit museum combineert een mooie 
collectie met bevattelijke uitleg en een uitste-
kende ordening. Niet voor niets heeft het twee 
prijzen voor musea gekregen. Een beetje meer 
details nu: het is gelegen aan het Sint- Pieters-
plein en is open van 9 tot 12ul5 en van 13u30 
tot 17u, gesloten op zon- en feestdagen en op 
vrijdagmiddag. De toegang is gratis.
Wanneer ik binnenkom kan ik kennismaken 
met prachtige stenen en mineralen. Tekst en 
uitleg hangen uit op grote borden. Mijn huma- 
niorakennis wordt hier opgefrist. Waar is trou-
wens de tijd dat François de wereldbol op zijn 
schouders torstte en Luc een ruit ingooide met 
een kostbaar mineraal ? Dit museum geeft me 
de kans iets bij te leren en terzelfdertijd herin-
neringen op te halen. Al spelende leer ik waar 
welke gesteenten gevonden worden: als men 
op een knopje duwt, gaat er een lichtje bran-
den op een kaart van België. Ik duw op alle 
knopjes. Dat van mijn stad werkt niet. Op het 
einde van de gang is er een donker vertrekje 
met fluorescerende mineralen. In charmant 
gezelschap zou het hier wel knus kunnen zijn, 
denk ik.

Voortplanting
Op naar de voortplanting. Ook hier tref ik 
weer een zeer goede uiteenzetting aan (zij het 
deze keer geen stééngoede, haha, woordspe-
ling.) De respectieve organen, de paring, de 
manier van voortplanten (geslachtelijk of on-
geslachtelijk), de geboorte: alles wordt hier 
keurig uit de doeken gedaan. Wie op sensatie 
uit is kan het vergeten:

hier zijn geen pomofoto’s te zien, alleen pa-
rende kikkers, konijnen, 'eenden, neushorens,

weer
enz.... Vroeger zou ik hier nogal wat afgela- 
chen hebben. Wist u bij voorbeeld dat de 
meeste vogels geen vogel hebben ? Om 
domme grappen te vermijden, zijn er ko-
mische titels bij de foto’s voorzien. B.v. bij een 
barende giraffe - het jong hangt er al voor de 
helft uit en moet zich nog keren - staat er "met 
en beetje passen en meten". Grappig niet ?

Op de eerste verdieping kan je massa’s insec-
ten, vlinders en koralen bewonderen. De be-
wakers lachen verbaasd, maar vriendelijk, 
naar mij. Ben ik soms te oud, of zo lelijk? 
Landschappen met dinosaurussen worden ge-
reconstrueerd. Net echt, hoor ik een jongen 
zeggen. Bij het zien van al die insecten denk 
ik weemoedig terug aan die grapjes met 
beestjes van vroeger: een spin in nichtjes haar, 
een meikever in de klas, een strontvlieg in de 
soep en een mier in Pietjes ondergoed.

Vogels
Helemaal boven is er de expositie "Computer, 
wat is dat ?" Maar al die moderne spullen, dat 
is niets voor een gewone man als ik. "De vo-
gels van ons land" vind ik dan weer schitte-
rend. Een massa opgezette vogels, de nodige 
uitleg en meestal defecte geluidsinstalla- 
tietjes. Er is daar ook een quiz: ik haal 35 op 
50, dwz dat ik een goede vogelkenner ben, 
maar nog beter moet kijken. Ik ben blij. Bo-
vendien weet ik nu wat ik mijn liefje moet ko-
pen voor haar Valentijn: een beflijster. 
Tenslotte is er nog "Gent en Keizer Karei", 
met dia’s en maquettes. Maar er zit al een vol-
ledige klas. De kinderen applaudisseren op 
het einde, ’t Zal dus wel goed zijn. Ik ga bui-
ten en schenk nog 20fr aan WWF. En nu al-
len naar dit museum.

Miwa

Another one bites the 
dust

Op 31 januari was het weer eens zover: de 
GSR nestelde zich in het comfortabele lokaal 
op de benedenverdieping van de Brug en deed 
iets dat op vergaderen gelijkt. Er heerste no-
gal een gespannen sfeertje, want de "ge-
vreesde" Aktief Linkse Studenten hadden be-
roep ingesteld tegen de weigering van het Po-
litiek en Filosofisch Konvent om hen te erken-
nen. Beroep dat nu behandelt moest worden 
door de Gentse Studenten Raad.

De argumentatie van de Jongsocialisten, de 
aartsvij anden van de ALS, was weer eens klaar 
en duidelijk: de Als-leden zijn in feite Jongso-
cialisten die het niet eens zijn met de koers die 
de JS vaart en willen met hun erkenning geld 
in het laadje krijgen om op die manier de JS 
naar hun hand te zetten

De Als dan zegt dat sommigen onder hen wel 
lid zijn van de JS, maar dat zij in feite een an-
dere vereniging zijn, alhoewel zij ook de SP als 
partij aanvaarden. Zij zien hun actie ruimer 
dan die van de JS en kunnen inderdaad een 
hele reeks activiteiten op hun palmares schrij-
ven.

Voor de niet-partij leden was er maar één ding 
duidelijk: het betreft hier een partijvete die ze 
eigenlijk beter ergens anders dan op de GSR 
zouden uitvechten. Jos Lootens, die pro-
beerde uit de partij terminologie wijs te raken, 
vermoedde, en wij met hem, dat het hier een 
kwestie van deelverzamelingen betrof. Maar 
welk deel uit die verzameling heeft nu recht 
op erkenning?

De GSR keurde en verwierp uiteindelijk het 
beroep op grond van het feit dat het hier een 
schaduwbeweging betreft, iets waar de ALS 
zich zeker niet zal bij neerleggen.

Het volgende beroep zal ingesteld moeten 
worden bij de Sociale Raad. Is drie maal 
scheepsrecht?

(Idee)

jobbers zouden dit geld moeten krijgen op het 
einde van hun contract. Maar het is er natuur-
lijk nog niet. De reden is, dat de administratie 
meent dat de volledige loonvoorwaarden voor 
de jobbers nog officieel moeten vastgesteld 
worden. Zolang dat niet is gebeurd, wordt nie-
mand betaald. En dat klusje is er eentje dat 
door het Vast Bureau (dagelijks bestuur van 
de RUG) moet geklaard worden. Die olij- 
kerds komen binnen 14 dagen samen. Als ze 
van goede wil zijn, zullen de problemen snel 
opgelost zijn.

DE LUXE VAN NIET ANDERS 
KUNNEN
Het werkelijke probleem zit hem volgens Jos 
Lootens in de heersende opvatting als zouden 
de jobstudenten alleen maar werken om hun 
dure uitgaansleven, bestaande uit 5 films per 
week en in de weekends 2 galabals, te kunnen 
betalen. Nu zal het wel voor iedereen duide-
lijk zijn, dat alle dagen twee uur werken een 
wel erg grote prijs zou zijn voor dat plezier. 
De realiteit is, dat de meeste jobstudenten het 
geld dat ze verdienen inderdaad bitter nodig 
hebben. Ze mogen dus niet behandeld worden 
als gewone schuldeisers die door de RUG wel 
eens betaald zullen worden als ze eens veel 
geld hebben, maar als een groep die werkt om 
te kunnen leven.
Tot slot er nog even aan herinneren dat het 
wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat de job-
bers weer tot actie overgaan als op 3 maart het 
februari-loon er niet ligt. Dit wil niet zeggen 
dat er weer gestaakt zou worden (de meesten 
zijn niet gesyndiceerd en omdat de staking niet 
erkend is kan niemand rekenen op een sta- 
kingsvergoeding), maar een andere -ludieke- 
actie is niet uitgesloten.
(Idee)

Noot: De jobbers wensen het vaste personeel te 
danken voor hun begrip.

nvdr. En wij?

KOLOFON
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IN ONZE REEKS "WAAR IK NIET TEGEN KAN" IN ONZE REEKS 'LICHT IN DE DUISTERNIS"

Feminae Furiosae
U houdt het beslist niet voor mogelijk, maar 
zo heel nu en dan word ik geconfronteerd met 
iets wat ik niet begrijp. Zo kan mijn arme geest 
bij voorbeeld maar niet snappen waar feminis-
ten zich in godsnaam druk over maken. Ik zal 
het meteen maar bekennen: ik ben een hevig 
voorstander van ’de vrouw aan de haard’. 
Voor de dolle Mina’s van Viktoria mijn kruis-
raket collectief komen ontmantelen, haast ik 
me om te preciseren wat ik bedoel: ik wil ge-
woon maar zeggen dat er naar mijn beschei-
den smaak fletsere snoepjes bestaan dan be-
paalde vrouwelijke wezens die zich, katachtig 
uitgerekt, in de behaaglijke hitte van kachel of 
haard liggen te wentelen. De haard als lustob-
ject dus, mag het even?
Nou goed, de les van vandaag handelt over 
vrouwelijke auteurs. Er zijn inderdaad nogal 
wat vrouwen die boeken (proberen te) schrij-
ven en ik ken er zelfs een paar die dat ver van 
onaardig doen. (BERICHT AAN DE LE-
ZER: Om deontologische redenen werd hier 
een vreselijk gezwollen liefdesverklaring van 
onze jonge redacteur aan het adres van Maria 
Rosseels geschrapt. Sorry, wij kunnen tegen 
een stootje, maar wij dulden gèèn porno in 
Schamper. DE REDACTIE)
Maar er is meer: in een rustig provincie-
plaatsje aan de Amstel ( A’dam voor de vrien-
den) ken ik een moedig uitgeverijtje dat kon- 
sekwent uitsluitend werk van vrouwelijke au-
teurs publiceert. Een uitgeverij die de borst 
parmantig naar voren priemt en uitdagend het 
puntje op de i plaatst, kan op mijn sympathie 
rekenen, zeker als ze zich de toepasselijke 
naam ’FURIE’ koos. Ik vraag me echter wel 
ernstig af wie er zat te wachten op illustere na-
men als Peti Buchel, Anna Kavan, M.J. Fitz- 
gerald of Megchel J. Doewina. Van de laatste 
2 schrijfsters werd me discreet hun laatste 
meesterwerkje in de muil gepropt (anders

VAN ONZE HELD

Stage in Parijs
Het Quartier Latin, bolwerk van de student en 
draaischijf van een bruisend uitgangsleven ? 
Vergeet het. Studenten zie je daar bijna niet 
en ’s nachts is het er een dode boel. In de hele 
stad verdubbelen bovendien de prijzen na 10u 
’s avonds; een wijntje kost dan al gauw 15FF 
en een pintje 18FF. Het enige wat je nog kan 
doen is slechte frieten gaan eten bij Christian. 
Stokbrood met frieten lijkt trouwens het lie-
velingsgerecht van de Parijzenaars te zijn. De 
zo geroemde Franse keuken is onbetaalbaar 
voor de gewone student. Geen Overpoorts- 
traat, geen Korenmarkt, geen Blandijnberg. 
Rien de rien. Als je in deze beroemde buurt 
ronddoolt word je al vlug overmeesterd door 
een onredelijke melancholie. Je verlangt er-
naar om weer aangevallen te worden op het 
Sint-Pietersplein, om zigzaggend tussen de 
kotshoopjes naar je kot te fietsen en om eens 
fijn met een Westvlaming te kunnen la- 
chen.(Die mensen krijgen nu eens altijd de 
volle lading. Jammer hè.) Mijn borst zwelt op 
van fierheid: elders is het gras nu eens niet 
groener. Hoe dan ook, Parijs blijft een zeer 
boeiende stad, maar als je in het Quartier La-
tin wil fuiven, denk er dan aan dat Parijs het 
Klein- Sinaai der grootsteden is. Miwa

blèèf m’n inleiding op dit artikel maar duren) 
en na de eerste voorzichtige hap - een mens 
raakt op zijn hoede na 2 jaar ervaring met stu- 
dentenresto’s- bleek het me steeds beter te 
smaken, totdat ik, eenmaal het verterings- 
proces goed en wel z’n gang gegaan was, moest 
toegeven dat het best aardige beetjes zijn. 
Van de novelle ’HUIZE AVONDROZE’ van 
MEGCHEL J. DOEWINA heb ik veruit het 
meest genoten. Het tehuis uit de titel is een 
home voor homosexuele oudjes. Naar jaar-
lijkse gewoonte maken de gasten een trip met 
de boot "De goede Uitvaart". Afgesproken is 
dat het schip pas huiswaarts keert, als één van 
de verroeste opvarenden overleden is. In zo’n 
unieke collectie kankers, infarcten, tumors en 
beroertes levert dit normaal weinig proble-
men op, maar dit jaar wil het maar niet luk-
ken. Omdat een reis waarop er nooit eens iets 
gebeurt al vlug gaat vervelen, besluit het ge-
zelschap het lot dan maar een handje toe te 
steken.
"Huize Avondroze" is een bijzonder leuk boek 
vol spitse dialogen, sterke karaktertekeningen 
en verrassende wendingen. De ideale versna-
pering dus: je slikt het allemaal voor zoete 
koek en het blijft toch niet op je maag liggen. 
Totaal andere koek en toch spek voor mijn 
bek (nu we toch in culinaire sferen verkeren) 
is de roman "CONCERTINA" van M.J. FITZ- 
GERALD. Een oude vrouw is op haar sterf-
bed ijverig bezig dood te gaan - waar dienen 
sterfbedden anders voor?- en omdat dat nu 
eenmaal zo hoort, overdenkt ze in allerijl nog 
even de hoogtepunten van haar boeiende, 
rijkgevulde leven. DIE hoogtepunten inder-
daad, wat had u anders verwacht? Weemoe-
dig denkt ze terug aan haar liefde voor de 
paardrijlerares, verkenningstochtjes met 
jonge vriendjes en de vele avontuurtjes waar 
haar leven zo rijk aan was. Omvervallen zal u 
wel niet van een dergelijk verhaal, denk ik. 
Heel goed geslaagd echter vind ik de associa-
tieve vertelstijl waarin het boek geschreven is. 
De schrijfster holt voortdurend heen en weer 
tussen de verschillende fasen in Concertina’s 
leven, zonder dat de lezer verdwaalt in de kris-
kras door elkaar gesponnen herinneringen. 
Bovendien komt het allemaal erg natuurlijk 
en totaal niet geforceerd over. Dit is een boek 
als een lekker grote kauwgombal: wie de moed 
opbrengt om zijn kaakspieren echt aan het 
werk te zetten, wordt overrompeld door een 
heerlijk zoete, weeësmaak. Inslikken doe je 
het echter best niet, lees ik hier in de AIDS- 
brochure. Zegt mijn moeder trouwens ook al-
tijd tegen mij. Doen dus. (Piever)

Megchel J. Doewina, Huize Avondroze: 108 
blz, 350 Bfr en M.J. Fitzgerald, Concertina: 
126 blz, 490 Bfr, allebei verschenen bij uitge-
verij FURIE, Amsterdam.

MANGE LES BOURGEOIS

DADADA!
1920: de wereldoorlog is pas voorbij en de eco-
nomie zit opnieuw in de lift. Zoals het in een 
periode van hoogconjunctuur gebruikelijk is, 
is de tijd rijp om nieuwe ideeen te fulmineren 
en alternatieve levenswijzen uit te proberen. 
Terwijl de amerikanen terugvallen op de eeu-
wige platvloersheid, heerst in Europa een heel 
ander klimaat. In Parijs, de bakermat van elke 
vernieuwing, beleven ze de hoogdagen van het 
dadaïsme.
"Zoals de ogen der doden zachtjes worden 
gesloten, zo moeten we de ogen der levenden 
zachtjes openen" heeft Jean Cocteau, de ins- 
tignator van deze beweging, ooit eens gezegd. 
Daarmee bedoelde hij dat de kunst heel dicht 
bij het reële leven moest staan, meer zelfs een 
dadaïst diende "de harde werkelijkheid" in zijn 
kunstuitingen te gebruiken. Een harde werke-
lijkheid die stond voor het bedreigde, materia-
listische, geïndustrialiseerde en overdreven 
georganiseerde van de toenmalige samenle-
ving. De dadaïsten hechtten dan ook veel be-
lang aan het anarchistische, zinloze, toeval-
lige, absurde en niet-intellectuele in de kunst. 
Ondanks mogelijke associaties met latere be-
wegingen in de jaren 60 (zoals pop- art), dient 
het dadaïsme echter in zijn tijdskader bekeken

The Gods Must Be Democrazy
Wat is vrijheid? Dat er geen invloed isvanhet 
leger, persvrijheid, kiesrecht. Democratie!! 
Wat is vrijheid? Een groep mensen die zich in-
zetten voor hun grote liefde. Democrazy!! De 
democrazy, het hakmes in de jungle van afge-
laste optredens en opgeslorpte bioscoopjes. 
Waarom komt een groep met 30 tourdates in 
Engeland, nooit naar België? Waarom trekt 
het gehypte Fields of the Nephelim maar 200 
man naar Brussel? Waar ligt nu de grootste 
fout, bij het publiek of bij de organisatoren? 
Aan de democrazy zal het in ieder geval niet 
liggen.

Papa Wou Gaan Varen
De democrazy ontstond een tweetal jaar gele-
den uit jeugdhuis "de Zwabber". Na verloop 
van tijd bleek dit ook in werkelijkheid een 
stuurloos schip te zijn, zodat nieuwe beleid-
sopties dienden genomen te worden. Concer-
ten en films werden de nieuwe sleutelwoor-
den, maar de keet aan de Elizabethlaan bood 
hiertoe geen ruimte. Een nieuw onderkomen 
diende gezocht en werd gevonden in een oud 
theater aan de Reinaertstraat.

Beasty Noise
Thans werkt de vzw. met 4 beroeps (deeltijds) 
en zo’n 20-tal vrijwilligers. Daar ze slechts als 
jeugdhuis worden gesubsidieerd en sponse-
ring nogal moeilijk is, hadden ze het aanvan-
kelijk niet makkelijk, ook al door de geringe 
publieke opkomst. Maar er scheen licht aan 
het eind van de tunnel. Door vast te houden 
aan Hardcore en Heavy Gitaarrock (mijn gi-
taar heeft 6 snaren, maar slechts 3 akkoorden) 
vormde zich stilaan een klein legertje getrou-
wen. Romain De Coninck zou van minder ja-
loers worden. Niettegenstaande deze pro-
grammatic al meer dan 900 leden opleverde, 
is dit echter geen afdoende reden om steeds 
dezelfde wegen te blijven bewandelen. Waa-
rom niet eens australische rock of brits alter-
natief zoals The Bomb Party of Alien Sex 
Fiend? 1000 kan en mag geen einddoel zijn. 
Maar natuurlijk nog liever dit dan "billeklet- 
ser" Jean Jacques Goldman of "papegaai" Ju- 
lian "Iggy" Cope. Geen kritiek dus!

Skoop Not Dope
Muziek was niet de enige bekommernis. Naast 
het verder uitbaten van het kafee en de strip-
bib, wou men zoals reeds gezegd ook met film 
beginnen. Ook dit begint te bollen. Ten be-
wijze hiervan de geslaagde Kubrick, de Niro 
en Spaghetti-cyclussen. Aan de grond hiervan

ligt niet alleen de filmkeuze, maar ook de ver-
zorgde projectie. Het publiek kijkt vanaf een 
hellende tribune op een voldoende groot 
scherm (3 op 4 meter) zonder hinderlijk pro- 
jectielawaai. Grote beperking blijft het 16mm- 
systeem, maar ondanks zijn 32mm is de De- 
cascoopbaas ook moeilijk een mecenas te noe-
men.

Het Plan!
niets Dan Het Plan!
Het vaak gehoorde excuus:"we weten het niet 
zijn" heeft door onderstaand plannetje geen 
zin meer. En de Boccaccio ligt nog verder, 
(opmerking voor de druk: hier plannetje en lo-
go tussen voegen)

Demopraktik
Tenslotte nog enkele praktische tips. Het De- 
mokafee is open van woensdag tot en met za-
terdag vanaf 20.00uur. Naast de fuifzaal 
(3.500fr.) kunnen ook repititielokalen worden 
afgehuurd langs de Demofoon: 091/27 5196. 
Lidkaarten kosten 20fr., reductiekaarten 
120fr. Met laatste krijgt men korting op 
concerten en films en het Demoblaadje in de 
bus .(JOHAN en de CALverman)

GEPLANDE CONCERTEN
februari: *24: DEL LORDS (USA) 
maart: *04: LEAVING TRAINS (USA)
*18: AC TEMPLE (UK) 
april: *15: NAKED PREY (USA) & SHAR-
KEY’S MACHINE (USA) (onder voorbe-
houd)
*29: THE FAILING FELLOWS & THE PA-
RANOIACS

te worden. Niettegenstaande beiden hun wor-
tels hebben in de ideëenvan oerfilosoof Rous- 
seau, is het dadaïsme duidelijk een reactie op 
het oubollig romantisme. Op muzikaal vlak 
werd al spoedig de Wagner- cultus op de kor-
rel genomen ("assez de choucroute, il nous 
faut une musique a nous"). Ook de eigen 
Claude Debussy moet het ontgelden. Hem 
werd vooral verweten dat zijn muziekstukken 
geborduurd zijn op éénzelfde procédé. "Stijl 
moet, maar niet één stijl" kan derhalve gemak-
kelijk als het leitmotiv van het dadaïsme geno-
men worden.
1989: de wereldoorlog is allang voorbij en de 
economie zit opnieuw in de lift: revival van het 
dadaïsme. Eerst was er het theaterstuk "Pa-
rade" van Oud Huis Stekelbees, en dit op ba-
sisvan de originele "Parade" van Picasso, Coc- 
teau, Massine en Satie.
Andere initiatieven komen er aan in de Gele 
Zaal en in de Vooruit. Vooreerst wordt de bal-
zaal van de Vooruit op dinsdag 21 feb. her-
schapen in een Cabaret Voltaire, met de be-
doeling de toen heersende sfeer weer tot le-
ven te brengen. "Le Boeuf sur le Toit", ge-
naamd naar een typische pianobar uit die tijd, 
biedt u naast pianocomposities van o.a. Satie,

de films "Le Voyage è travers l’impossi- 
ble"(een ironische SF- film uit 1904),"En- 
tr’acte"(met een in een wilde achtervol- 
gingsscène ontaardde begrafenisstoet, 
1925),"Etoile de Mer"(1928) en last but not 
least het legendarische "L’age d’or" (1930) van 
de beeldenstormer Luis Bunuel. Vooral de 
laatste scène van deze film blijft voor contra- 
versen zorgen. Daarin worden de 4 meest ver-
dorven schurken geïntroduceerd, die net 120 
dagen van orgiën achter de rug hebben en dit 
onder het leiderschap van niemand minder 
dan Jezus Christus. Sex, drugs and Jesus 
Christ.
Ook de Gele Zaal programmeert op 23 feb. 
een dadaïstische filmmanifestatie in combina-
tie met een muziekuitvoering. Vertrekpunt is 
ook hier de historische dada-muziek van Sa-
tie, waarbij dan een link wordt gelegd met he-
dendaagse klankexperimenten en de schaam-
teloos anarchistische muziek van Boudewijn 
Buckinx.
De films: -"Ballet Mecanique"(1923) 
-Tndiscrétions cinégraphiques"(1928)
-"Un Chapeau de paille d’Italie"(1928) 
(VERZlaine en CALeridge)



Sonic Youth in Gent

Addicted To The Leuvense Stove
SONIC YOUTH is een Amerikaanse gitaar- 
groep die rond 1981 in New York werd opge-
richt, en sinsdien met een zekere regelmaat 
plaatwerk heeft uitgebracht. Het verwonder-
lijke hierbij is niet alleen de gestadige evolu-
tie die de band hierbij doormaakte (m.a.w. ze 
geven het niet op), maar ook de kwaliteit die 
gehandhaafd blijft. Al vanaf het begin werd de 
band, mede door de keuze van Glenn BRAN-
CA als producer van de mini-elpee ’Sonic 
Youth’, tot de New Yorkse noise traditie ge-
rekend. Gitaristen Thurston MOORE en Lee 
RENALDO speelden ooit nog met Branca, 
die met zijn soms irriterende geluidscollages 
de weg effende voor latere groepen als Live 
Skulls (onlangs nog in de Limelight), Chinese 
Puzzle, the Swans, en uiteraard Sonic Youth. 
Na twee elpees waarop nog duidelijk gezocht 
wordt naar de onbeperkte mogelijkheden van 
de instrumenten (met een opmerkelijke cover 
van the Stooges’ "1 Wanna Be Your Dog" op 
’Confusion is Sex’), begint zich een zekere lijn 
in het werk van de Youth af te tekenen. Va-
naf’Bad Moon Rising’, de derde, komt er een 
toenaderingspoging tot een meer melodieuze 
aanpak. Een nieuwe producer wordt aange-
trokken (Martin BISI, ex-Material), en tesa- 
men proberen ze iets meer structuur aan te 
brengen in de nummers. Dit verandert bijna 
niets aan het geluid van de groep: de Youth 
blijft nog steeds midden in nummers stoppen 
om met de gitaren nieuwe continenten te gaan 
verkennen. Deze ’Bad Moon Rising’ is meteen

goed raak. Door de overgang naar een nieuwe 
platenmij is de plaat ook vrij vlot verkrijgbaar. 
Jim Thirlwell, die aanvankelijk zou gaan pro- 
ducen, komt niet bij de ’credits’ te staan, maar 
zijn vriendin des te meer: Lydia LUNCH, de 
ongekroonde koningin van de New Yorkse 
underground, staat de groep bij in "Death Val- 
ley 69". Een muur van gitaren waarin de arge-
loze luisteraar wordt meegesleurd, en bloot-
gesteld aan de monotone bas van Kim Gordon 
en de slepende vokalen van Lunch. Net als 
Kim Gordon zingt Lydia Lunch niet over sex, 
"ze is sex". (Vinyl,’87)
De vierde elpee ’Evol’, die eveneens door Bi- 
si wordt geproduced, wordt door sommige 
fans beschouwd als de eerste elpee waarop de 
groep echt toegevingen heeft gedaan. De 
songs klinken zachter, en weer een stukje min-
der onconventioneel. Sonic Youth heeft het 
element verassing laten varen, en mikt op de 
net-nog-geen- rocksong composities. De on-
verwachte explosies, die voorheen uit elke 
groef als verweerde puisten op het gezicht van 
de bezorgde krasjes-teller openspoten, zijn nu 
onderhuids te vinden. Een popsong als "Star- 
power" is zeker markant. Waar ’Death Valley 
69’ nog als curiositeit werd uitgebracht, pro-
beert de mij deze Starpower als echte singel 
te promoten. De dreiging blijft echter, en dit 
verrassend genoeg meestal in de zachtere 
nummers, die vooral door bassiste Kim Gor-
don ingezongen zijn. In "Shadow of a doubt" 
doet ze het verhaal van een toevallige, maar .

ongewenste ontmoeting in de New Yorkse 
subway. ("Met a stranger on a train/ He bum- 
ped right into me") In elke regel ruik je de 
urine van stinkende zwervers, en de angst de 
neutraliteit te verliezen die je in de grootstad 
in leven houdt. Als de ontmoeting naar seks 
lijkt te zullen evolueren, wordt de zang echter 
steeds meer verlangender. Het driemaal ges-
chreeuwde "love" maakt duidelijk waar het 
Gordon om te doen is. Bij Sonic Youth bes-
trijkt dit, in tegenstelling tot de hypocrisie die 
je op elk Amerikaans teevee- of radiostation 
aantreft, echter veel registers. Van het eerder 
aangehaalde verlangen naar liefde waaraan 
ook gevaar is verbonden (zie de elpeetitel, een 
omgekeerd ’love’ wordt ’Evol’, of ’evil’ dus), 
naar een verliefde, fluisterende Kim Gordon 
in "Beauty Lies in the Eye". Liefde die soms 
ook schaamteloos bezongen wordt, zoals in 
"Flower" (maxisingel), een nummer datje toch 
maar niet tè vaak gaat opleggen. Een essen-
tiële plaat.
Op ’Sister’, ’Daydream Nation’ en het onlangs 
verschenen ’Whitey Album’ zie je dat de lijn 
die met ’Evol’ werd ingeslagen duidelijk wordt 
voortgezet. Een belangrijke stellingname van 
de groep blijft dat ze "helemaal niet tegen de 
traditie willen ingaan, maar juist proberen om 
die tradities verder uit te bouwen" (interview). 
Het koketteren met Amerikaanse wegwerp-
cultuur als striphelden (de binnenhoes van 
’Masterdik’ toont dat de leden van de groep 
hun eigen cartoonhelden zijn geworden), Ma-
donna (wiens "Into the groove" - en oprecht- 
wordt gecoverd), en vervlakkend taalgebruik 
(sommige songteksten lijken volslagen onzin, 
en zijn het ook als u het mij vraagt), is hier een 
voorbeeld van. Ook de covers die Sonic Youth 
tot nu opnam sluiten hier nauw bij aan. Uit elk 
gitaarlikje van Robert Palmers "Addicted to 
Love" spreekt de waardering voor dit num-
mer.

Twee jaar na een uitstekend concert doet de 
groep dus nog eens de Vooruit aan. Een pro-
bleem waar Sonic Youth een tijdje geleden 
mee kampte lijkt met het verschijnen van de 
nieuwe elpee voorlopig van de baan. Bij het 
laatste optreden in België (Pukkelpop, 87), gaf 
de groep een fantastisch concert, maar liet de 
dag tevoren (Polderrock) nogal wat steekjes 
vallen. De groep was welliswaar op het laatste 
moment als vervangingsact opgeroepen, maar 
kwam weinig fris over. Het optreden kan 
achteraf als weinig meer dan een chaotische 
repititie gezien worden. En hoewel Kim Gor-
don (Village Voice, okt. 88) de soms mindere 
concerten in Europa toeschrijft aan het feit 
dat ze hier tè goed gesoigneerd worden (mis-
schien een tip, mannen van ’On the Rox’), ligt 
de oorzaak waarschijnlijk dieper. Al sinds 
haar begin heeft de band vrij intensief ge- 
tourd, en dit niet altijd onder ideale omstan-
digheden. Het verschil tussen de enige twee 
concerten die ik zag van hen (Futurama en 
Polderrock), was hemelsbreed. Van de bijna 
verlegen aankondigingen in Gent, naar de 
doel-loosheid waarmee Thurston Moore in 
Oudenburg zijn gitaar minutenlang tegen de 
monitor begon te schurken. Maar dit gevaar 
van leeggespeeld te raken lijkt voorlopig weer 
van de baan. De snijdende schoonheid waar-
mee Kim Gordon "Addicted to Love" zingt op 
de nieuwe elpee, en in een prachtige videoclip, 
belooft alvast een groep die er zin in heeft. 
Gordon staat in een blauw hemdje en een ka- 
khi bermuda te zingen tegen een video- 
achtergrond van US.soldaten. De basgitaar 
staat op de grond, en we zien de kop die ze ter 
hoogte van haar middel vasthoudt. Dit kan 
niet meer misgaan. A date with Sonic Youth: 
25 maart as. PolS
SONIC YOUTH in de Vooruit + support act 
MUDHONEY (USA)
25 maart 89 20.00uur - Kaarten: 400- 450.

Film in Gent

MOORDSPELING:
ALIEN NATION
They have landed and now they are among us. 
Het betreft hier kale, bevlekte wezens die op 
aarde schipbreuk leden. Ze worden dronken 
van zure melk en lossen op in zeewater. Des-
ondanks zijn ze superbegaafd en velen van hen 
bekleden na drie jaar op aarde belangrijke 
functies. Maar, waarschuwt de dreigende stem 
nog, there’s something about them we don’t 
know.
Het begin bezorgt ALIEN NATION het voor-
deel van de twijfel. En wel hierom:
1/ De eerste Alien die je - incognito - te zien 
krijgt is Ronald Reagan, die in een aardige 
montage verklaart dat de ’indringers’ kunnen 
blijven. Integratie. Het volk echter - blank én 
zwart - is het erover eens dat ze maar beter 
kunnen terugkeren waar ze vandaan komen. 
Segregatie.
2/ In een bar waar een aantal ’nieuwelingen’ 
rondhangen scheurt "Scary monsters, super 
creeps" door de luidsprekers.
Een aantal prettige details dus, waarmee een 
ondertoon van ’we hebben het over racisme’ 
wordt gesuggereerd. Helaas, het blijft bij sug-
gestie, want algauw moeten leuke vondsten 
(misschien hadden ze er maar twee) wijken 
voor goedkope actie en geweld. Na een klein 
halfuur heeft ALIEN NATION alleen nog het 
voordeel van de pauze. Als u toch in de zaal 
bent gesukkeld, kunt u ze benutten om te 
verdwijnen. Wat erna komt hebt u al gezien.

Aan de filmpagina van Schamper,
Indien de woordspeling in de titel u ontgaan 
was hoeft u zich niet te schamen ALIEN NA-
TION goed te vinden. Voor alle anderen: mij-
den!
Matthias DP

HAIRSPRAY
Slagroom, slapstick en erwtesoep - indien u 
deze combinatie kunt verwerken zonder wal-
gend naar de dichtstbijzijnde wc-pot te lopen, 
bent u klaar voor HAIRSPRAY. De (dub-
bele) hoofdrol in deze sixties-parodie wordt 
gespeeld door de moddervette cult-travestiet 
en disco-koning(in) DIVINE (ondertussen 
overleden aan een overdosis roomsoezen) en 
dat zegt eigenlijk voldoepde. Alles (en dan be-
doel ik: èlles) wordt in HAIRSPRAY opge-

DOODBELLERS.
blazen tot (haar) monsterlijke proporties.
1962. The times they are a’changin’ en ro- 
ck’n’roll start zijn niet te stuiten opmars. Di- 
vine’s dikke dochter wordt onverwacht een 
kersvers ’hairhopper’-idool door een dans-
wedstrijd in de toonaangevende Comy Collins 
Show te winnen, tot groot ongenoegen van de 
slanke, blonde, superfavoriete film-dochter 
van Debbie -Blondie- Harry. Het gaat er ver-
der om wie Miss Auto-Show 1963 wordt, maar 
daar gaat het eigenlijk niet om. (Wakkere le-
zers merken hier op dat ’hij zichzelf tegens-
preekt’, maar wacht:) Waar het om gaat is dat 
in het geval van HAIRSPRAY wansmaak tot 
kunst wordt verheven, en dat dit (in tegenstel-
ling tot - 2 pagina’s geschrapt) BEWUST ge-
beurt. Het maakt HAIRSPRAY een hila-
rische en ozonaantastende ervaring. Camp!

DEAD RINGERS
JEREMY IRONS speelt de identieke twee-
ling Mantle, beiden gyneacoloog en siamees 
verbonden door dezelfde ziel. Ze delen erva-
ringen en vriendinnetjes, tot één van hen ver-
liefd wordt en dit unieke gevoel voor zichzelf 
wil houden. Dit Verraad’ is de aanzet tot hun 
beider ondergang. Er gaat een constant drei-
gende sfeer uit van DEAD RINGERS, die zo 
sterk gedoseerd en volgehouden is dat je ei-
genlijk niet let op de handige camerastandjes, 
die ervoor zorgen dat de broers maar heel zel-
den samen frontaal te zien zijn. Vaak zie je de 
identieke (casting!) rug van een stand- in, een 
arm of een schim, die suggereren dat ze beide 
aanwezig zijn. En ondanks het voortdurend 
’bedrog’ slaagt Jeremy Irons er in om twee 
zeer verschillende karakters neer te zetten. Ik 
zou bijna het woord ’geniaal’ in de mond ne-
men - een woord dat ik haast niet meer terug-
vond wegens zelden bruikbaar. In sommige 
scènes is de wat perverse fantasie van de ma-
ker van THE FLY duidelijk te herkennen, 
maar in DEAD RINGERS speelt David Cro- 
nenberg veeleer een subtiel spel van kleur en 
licht, van werkelijkheid en hallucinatie. De ui-
teindelijke climax wordt heel sober en sugges-
tief in beeld gebracht, wat het effect alleen 
maar groter maakt. Als er al van moord sprake 
is, is dit de meest liefdevolle die ik ooit gezien 
heb.
DEAD RINGERS is een film die je niet al-
leen ziét, maar ook voelt. En daarvoor hoeft

u dit keer niet met twee te komen.

DEAR AMERICA
Dear mom, dad, dear Rickie brother, baby sis-
ter, my darling, my little cauliflower. Duizend 
brieven met duizend verschillende aanspre-
kingen met 1 boodschap in weer duizend ge- 
voelslagen. Letters home from Vietnam. 
DEAR AMERICA is een bevreemdende col-
lage van ’home-video’s’ waarin een beeld van 
de ’boys’ gegeven wordt dat - naar ik vermoed- 
honderd keer dichter bij de waarheid staat dan 
alle vehikels die men al gemeend heeft te moe-
ten maken. En de waarheid, daar gaat het hier 
om.
Bekende akteurs geven hun stemmen, en niet 
zomaar: de meest lezen de brieven met een 
vreemde intensiteit die solidariteit en emotie 
verraadt. Je voelt de angst, de claustrofobie, 
de pijn ook. Je verbindt de stem met het jonge, 
lachende, huilende, bange gezicht op het 
scherm. Het brengt oorlog een stuk dichter bij 
je bed dan je wil toegeven - en je hoopt dat het 
op je nachtkastje blijft staan en je niet onver-
hoeds bespringt, ’s nachts. Om de ervaring to-
taal te maken is er ook nog de muziek. DEAR 
AMERICA is trouwens de enige context waa-
rin Springsteens commerciële knieval ’Bom In 
The USA’ op z’n plaats lijkt. Lijkt.
Alles samen maakt dit van DEAR AMERI-
CA - LETTERS HOME FROM VIETNAM 
meer een document dan een film. Maar wél 
een dat u moét zien.

HOMEBOY
In HOMEBOY vertelt MICKEY ROURKE 
het verhaal van z’n leven zoals het er had kun-
nen uitzien als hij niet de sterakteur was ge-
worden die hij nu is. Het is het verhaal van een 
Toser’, verteld door een ’winner’, en dat maakt 
het op zich al een beetje dubieus. Toch kan 
het moeilijk anders, want alleen een ’winner’ 
krijgt genoeg geld bij elkaar om z’n persoon-
lijke natte droom in beeld te brengen en we-
reldwijd de bioscopen te doen halen.
Voor de gelegenheid laat ROURKE zich 
aanspreken met JOHNNY WALKER, en dat 
is - hoe kan het anders - een ietwat goedkope 
verwijzing naar de grote liefde van het perso-
nage. De bokser in Johnny is op z’n retour - 
en dat is erg voor iemand die altijd al een der-
derangssporter was. De vele rake slagen die 
hij al geïncasseerd heeft hebben z’n hersenen 
aangetast en alcohol vergroot de hallucinaties

die Walker al voortdurend heeft nog.
Ik ben zeer gevoelig voor de ’cool’ warmee 
Rourke zich al jaren over het doek beweegt, 
maar in HOMEBOY waggelt en mompelt hij 
net iets te nadrukkelijk. Hij begint knap, be-
reikt een bewonderend ’zéér knap’, tot het al-
lemaal té knap wordt en z’n geloofwaardi-
gheid verliest: een ’downtown’-bokser met ge-
barsten schedel en een alcoholprobleem kan 
onmogelijk zo stijlvol bezwijken onder het ge- 
moker van z’n immense tegenstander als 
Rourke dat doet.
Het ’would-be’-levensverhaal zelf bulkt van de 
onwaarschijnlijkheden en karikaturen, die 
weer eens bevestigen (wat is het met clichés - 
dat ze altijd bevestigd worden?) dat een groot 
acteur nog geen groot scenarist is.
Omdat Mickey Mickey is, bedekken we deze 
misstap graag met de mantel der liefde. Maar 
hij moet het geen twee keer proberen.

^Aan de fümpagina van Schamper,
Koop een fles wijn, open ze, steek er de kurk op, 
neem ze mee naar de SPHINX, wend u tot de 
man achter het glas, koop een kaartje voor HO-
MEBOY, nestel u in een zetel, ontkurk de fles, 
sluit de ogen, drink en geniet van het moois dat 
ERIC CLAPTON uit z ’n gitaar tovert.
Of koop de plaat.

v Matthias DP

GORILLAS IN THE MIST
In dit over-gedramatiseerd levensverhaal van 
DLAN FOSSEY worden kleine (wat heet 
klein?) mensaapjes verkocht aan een boze die-
renhandelaar. Een oorspronkelijke negerstam 
vermoordt de volgroeide exemplaren en hakt 
ze de handen af, die voortaan als asbakken 
zullen dienen. DLAN wordt daar pisnijdig van 
en beschermt de reusachtige primaten met al 
wat ze in zich heeft, wat haar uiteindelijk duur 
te staan komt.
Wanneer u ineenkrimpt bij het zien van zee-
hondenslachtingen (en wie doet dat niet?), 
wanneer u ’ook stopt voor dieren’, wanneer u 
een trouwe kijker bent van "Ja, Natuurlijk" en 
de BBC- dierendocumentaires kent en waar-
deert, dan zult u ook van GORILLAS IN 
THE MIST houden.
Maar alleen dan.
ief (met dank aan theus)

ALIEN NATION Deca 3/10 
HAIRSPRAY Skoop 7/10 
DEAD RINGERS Deca 9/10 
DEAR AMERICA Skoop 8/10 
HOMEBOY Sphinx 4/10 
GORILLAS IN THE MIST Deca 6/10


