


EEN SPORT OM VAN TE KWIJLEN LECTUUR

ZEILEN! ’RODE OEVER’
Inderdaad! Eindelijk es een artikel dat niks te 
maken heeft met PFK, abortussen, studenten-
revoltes en aanverwante zwikzwak. Dat begon 
tijd te worden. Dit artikel weze een welge-
meend FUCK aan het adres van het engage-
ment. Heden neem ik vakantie! Weg uit dat 
muffe redaktielokaal waar ik me hoe langer 
hoe meer een gekooide chimpansee begon te 
voelen! O, lucht van buiten/ Wat kittelt gij in 
mijn kuiten!
Met enige trots meld ik u trouwens dat dit stuk 
tot stand kwam op een ’Vauricn’ (zie verder) 
tijdens een helse storm ergens in de Bermuda-
driehoek. Loodrecht op de zijkant van de boot 
hangt aan een zijden draadje: de enige echte 
Koenraad Lasure (ja, dezelfde van de zeef- 
drukklas). Ik kom gezellig wat op z’n buik zit-
ten en heb een gesprekje met hem.
Koenraad is zoals z’n naam al laat vermoeden, 
een man uit één stuk. Hij is zeilmonitor bij de 
GUSB, nam reeds deel aan enkele oceaan- 
wedstrijden en over zeilen weet-ie meer dan 
Einstein. Dat is namelijk één van de vele spor-
ten die je aan de GUSB kan beoefenen. De 
Gentse Universitaire SportBond beschikt 
over acht zeilboten: één Caravelle, die trou-
wens z’n beste tijd heeft gehad, vijf Vauriens, 
één 4m20 en één 4m65 (vaktermen, wat dacht 
u). De Caravelle is een uiterst stabiele lesboot 
die daardoor ook uiterst geschikt is voor be-
ginnelingen. In één Caravelle kunnen 4 è 5 
personen plaatsnemen. Maar zoals gezegd 
verkeert die van de GUSB in verregaande 
staat van ontbinding. De Sportraad heeft 
echter op woensdag 1 maart beslist een nieuw 
exemplaar aan te kopen. U vraagt zich mis-
schien ook nog af wat een ’Vaurien’, een 
’4m20’ en een ’4m65’ dan wel mogen zijn. Het 
antwoord is even simpel als Rambo: het zijn 
allemaal verschillende types van zeilboten, die 
echter minder stabiel zijn en daarom geschik-

ter voor gevorderden.

HOERA, LES!
Iedere zaterdagvoormiddag van 9 tot 12 u 
worden liefhebbers verwacht in Eke. Mensen 
zonder vervoer spreken af bij het postkantoor 
aan’t station (om 8u45). Die worden dan daar 
afgehaald. Iedereen die student of personeels-
lid is aan de RUG kan de lessen bijwonen. Eén 
voormiddag zeilen kost u tweehonderd klui-
ten. Kapitalisten, verenigt u!
Tot ergens in april zullen de lessen vooral han-
delen over het trimmen (optuigen van de 
boot) en wat taktiek. In de periode mei-juni 
(enkel voor hen die de feestelijkheden liever 
tot september uitstellen) leert men u enkele 
veiligheidsmaneuvers aan. Om aan de lessen 
deel te tremen hoeft u niets behalve regenkle-
dij mee te brengen. De GUSB voorziet u zelf 
van zeilmateriaal en reddingsvesten (in de 
prijs inbegrepen).

SPECIALE AKTIVITEITEN
Op 15 april vindt het interfakultair kampioen-
schap plaats. De bedoeling hierbij is vooral 
dat er volk komt opdagen, want bij gebrek aan 
kompetitie was de beker de laatste jaren ’vrij 
stabiel’, om het maar eens eufimistisch te zeg-
gen. Op 8 mei wordt een tocht naar het Veerse 
Meer georganiseerd. En op 2 juli staat er een 
tocht op zee op het programma. Voor verdere 
inlichtingen en inschrijvingen kunt u terecht 
bij:
Koenraad Lasure, 
home Fabiola, kamer 329 
Stalhof GENT.
of anders op het sekretariaat van de GUSB. 
Laat een wind in uw zeilen!!

LEZERSBRIEF

Geachte redactie,

Mijn schrijven betreft het stuk: "En we gaan 
nog niet naar huis...", in Schamper264, over de 
vernieuwde kandidatuur van Filip Lefevre.

Alhoewel ik persoonlijk geen enkel probleem 
heb met de Heer Studentenbeheerder (sic. 
nvdr) en zijn tweede mandaatsaanvraag actief 
gesteund heb binnen het PFK en het WK moet 
er mij iets van het hart. Begin alsjeblieft niet 
met Lefevre heilig te verklaren. De teneur van 
uw stuk wijst in een richting die ik maar met 
één term kan omschrijven: hofdichterij. Ak-
koord, mijn steunbrief aan de sociale raad 
voor Lefevre somt ook alle goede kwaliteiten 
van de man op, maar ik schrijf dan ook ten 
strikt persoonlijke titel over iemand die ik ap-
precieer en waar ik graag nog twee jaar mee 
wil samenwerken. Een informerend studen-
tenblad moet niet met wierook en stront tege-
lijk smijten al naargelang de liefde/haat uwer 
redacteurs. Jos Lootens heeft al foute zaken 
gedaan en al veel op mijn zenuwen gewerkt, 
maar ook goede, bekijk zijn inzet voor de jobs-
tudenten bijv. Het staat hem vrij een mening 
in te nemen, ook al ben ik er niet mee akkoord. 
Wat betreft het brullen van 11.11.11.-coördi-
nators, Jean-Louis Herrier, want daar hebt u 
het over, mag al eens de teugels lossen om de 
apathie te doorbreken zeker?
Overigens, ik hoop dat u nooit "ambras" krijgt 
met Lefevre, want uw oortjes zouden dan wel 

2 eens warm kunnen staan. Om nog maar te

zwijgen over uw neus die dan weg zal zijn.

Hoge bomen vangen veel wind. Lefevre, Her-
rier en Lootens zijn ook maar mensen.
Laat de hofdichters in Boukarest. 
Hoogachtend,

Frederick Wittock

Naschrift van de redactie:

Blijkbaar hebben wij op uw teentjes (om in de 
sfeer van de anatomie te blijven) getrapt. Het 
artikel bewierookt inderdaad een beetje te 
veel Lefevre, maar het is een vaststaand feit 
dat hij inderdaad al die zaken, die opgesomd 
zijn bij wijze van herinnering en tevens bij 
wijze van informatie m.b.t. de motivaties van 
de steunbetuigingen, verwezelijkt heeft. Maar 
wees niet bezorgd: wij zijn niet blind voor zijn 
fouten, bv. (en dat staat er ook in) dat dit ne-
derige blad als enige studentenblad in Vlaan-
deren, geen telefoon, scheefhangende kasten, 
een belabberd lokaal, een stakende verwar- 
mingsinstallatie en veel te weinig poen heeft. 
De rest van het studentenhuis ziet er wel wat 
mooier uit. Maar ja, dat wordt dan ook door 
iedereen gezien, nietwaar?
Wat Jos Lootens betreft, verwachten wij op de 
redactie nog altijd de lezersbrief die hij be-
loofd heeft. Blijkbaar was een korte vermel-
ding over dat eigenaardige hersenspinsel no-
dig om hem ertoe te bewegen de studenten in 
te lichten. Wat zijn werk voor de jobbers be-
treft, dat is ontegensprekelijk prachtig. Maar 
moest hij daarom verkozen worden tot stu-
dentenvertegenwoordiger in de Raad van Be-
heer?
Tenslotte verwijt u ons, dat we Jean-Louis 
Herrier zouden behandelen als een stuk 
stront. Blijkbaar leest u de Schampers niet re-
gelmatig, anders zou u weten dat de betrok-
ken persoon zowat de held van de redactie is. 
En één van redenen daarvan is, dat hij inder-
daad in staat is een (klein deel) van de studen-
ten wakker te schudden en dat hij dat, na al 
die frustratievolle jaren, nog steeds doet.
Wij willen besluiten met u te danken voor uw 
terechtwijzing die, zoals gezegd, voor een deel 
gerechtvaardigd was.

Met dezelfde hoogachting, 
namens de redactie, Idee

Het is geen roman; het is wat anders. Het fas-
cineert me ongelooflijk en dat, zo wordt ge-
fluisterd en gemurmeld, heb ik van m’n in 1289 
spoorloos verdwenen voorvader. Arjen Duin- 
ker schrijft ’sterke’ poëzie. Z’n verzen voeren 
je op tot pieken van ekstaze. Ook vormelijk 
zijn Duinkers’ gedichten heel erg ekspressief. 
Hij gebruikt uitroepen als ’OOOH’ of ’ZO 
GROEN!’ Uitroepen, aansporingen en eks- 
treme, provokerende standpunten zijn sche-
ring en inslag. Belangrijke woorden of zinnen 
staan vaak geïsoleerd; dat geeft ekstra nadruk. 
’Op een zeer absolute dag 
(...)
zal ik, blaffend, zeker ten strijde trekken
Tegen de Inhoud
Tegen de Persoonlijkheid
Tegen de Essentie’ (p.16)
Als alles absoluut is, kan je geen standpunten 
meer innemen, kan je niet langer subjektief 
zijn. Daarom zal Duinker dan ’ten strijde’ 
trekken.
Die vormgeving stelt ’m in staat pakkende, au- 
tentieke poëzie te dichten.
Kleur is belangrijk:
’De gele en de lila bloemen bij de steen (p.ll) 
’De blauwe lucht, de gele sterren, paarse wol-
ken’ (p.24)
Dat veelvuldige aanwenden van kleur werkt 
natuurlijk heel visueel, heel plastisch en ver-
leent meer kracht aan de ekspressie.

BETER DAN KIWI’S

Op het einde van de bundel waagt ie zich aan 
een eksperiment: observaties in eksotische ka- 
fees, in de vorm van ’regie-aanwijzingen’:
'1 Vrouw houdt kind tegen 
2 Vrouw met tong tussen de tanden, kind aan 
de hand, kijkt het café in ’ (p.40) 
enzoverder. Het is wel origineel en makkelijk 
om lezen, maar volgens mij is hier weinig 
poëzie aan.
Ik zou Duinkers’ poëzie als Vitalistisch’ willen 
omschrijven; ze zit vol leven, de energie barst 
eruit. Het is moeilijk onbewogen te blijven te-
genover zo’n soort gedichten.
Het is echter geen toegankelijke poëzie. ’Her-
metisch’, noemt men dat, en het krioelt er wel 
niet van maar het is toch aanwezig. Persoon-
lijk heb ik daar niks tegen (’makkelijke’ poëzie 
heeft zo vlug de neiging aan de oppervlakte te 
blijven en anekdotisch te worden).
Het bemoeilijkt wel de lezing. De ’sleutel’ van 
het gedicht zit verborgen. Meestal doet het ge-
dicht je wat, meestal roept het een bepaalde 
spanning, een bepaalde emotie op, maar naar 
de spreekwoordelijke klepel heb je het fluiten. 
Als je d’r echter in slaagt de deur te openen 
en de kleurrijke wereld van Arjen Duinker te 
betreden, garandeer ik je dat je heelwat meer 
zult vinden dan een klepel.
BL
(Arjen Duinker, ’Rode Oever’, uitgeg. Meu- 
lenhoff Amsterdam, 1988)

NICABANANA’Sü
Nicaragua kende gedurende meer dan 40 jaar 
één van de meest repressieve dictaturen van 
Centraal- Amerika. Na een jarenlange strijd 
lukten de Sandinisten erin om de laatste ver-
tegenwoordiger van de Somoza-dynastie het 
land uit te jagen.
De Sandinistische revolutie kon lange tijd op 
de sympathie van de wereldopinie rekenen 
omwille van haar behoorlijk pluralistische ver- 
wezelijkingen. Ze streefde economische onaf-
hankelijkheid na, voerde sociale hervormin-
gen door en gebruikte op politiek vlak een 
meerpartijen-stelsel.
Nietemin werd de heropbouw van het ver-
nielde Nicaragua na de revolutie door de 
U.S.A. ondermijnd. Die stelde zich niet tevre-
den met een economische boycot, maar vond 
het ook nodig over te gaan tot het verlenen 
van militaire steun aan de Somoza-aanhan- 
gers, de contra’s dus.
De laatste jaren is de belangstelling van de 
derde wereld-beweging voor Nicaragua ietwat 
in de hoek gedrumd ten voordele van ander 
hete hangijzers zoals Apartheid in Zuid-Afri- 
ka en de Intifada in het door Israël bezette Pa-
lestina. De socio- economische toestand van 
Nicaragua is op die manier, m.n. ten gevolge 
van de economische boycot en de nood aan 
constante paraatheid van het leger ter bevei-

liging tegen de contra’s, iets wat zeer duur uit-
valt, nog rampzaliger geworden dan ten tijde 
van Somoza. Twee derden van de kinderen in 
Nicaragua lijden aan ondervoeding en de in-
flatie scoort nooit tevoren bereikte hoogten.

Als klap op de vuurpijl verwoeste in het najaar 
1988 de tyfoon Joan heel de Oostkuststeek van 
Nicaragua. De voorbeeldige veiligheidsmaa-
tregelen die door de Sandinistische regering 
waren getroffen, vermeden dat er veel mense-
lijke slachtoffers te betreuren vielen. De ma-
teriële schade is echter enorm. Onder druk 
van de U.S.A. laat de internationale hulpver-
lening aan het getroffen land op zich wachten. 
N.a.v. de verjaardag van 10 jaar Sandinistische 
revolutie en ten einde de sympathie van de 
Gentse studenten voor het Nicaraguaanse 
volk te verkrijgen, zal de werkgroep STuden- 
ten Ontwikkelingsproblematiek (STOP) een 
solidariteitsactie voeren gedurende de week 
van 20 maart tot en met 24 maart. Er zal op 
verschillende plaatsen in de universitaire ge-
bouwen een verkoop gehouden worden van 
Nicaraguaanse bananen, rum en koffie. Dus, 
alvast de oogjes open in de resto’s en de 
homes!

Jean-Louis Herrier



LACH EENS NAAR DE MENSEN, JUUL

GENTSE KERMIS TEERT OP APENLEED
Op een regenachtige dag (zijn er andere in dit 
land?) besluiten twee van uw nederige die-
naars eens op de kermis de overwerkte gees-
ten te verlichten. Na nauwelijks een half uurtje 
ontwaakt hun geweten met een grote schok. 
Nee, niet "alien", noch de schietkraampjes of 
lunaparken konden dit opmerkelijk feit te-
werkstellen. Het had eerder iets te maken met 
een groot kraam, overdekt met een rood zeil 
en beschilderd met taferelen uit het oerwoud.

EEN APENSHOW
Nu herinnerden we ons het plezier dat we 
vroeger hadden in het circus, en het duurde 
niet lang of uw dienaars probeerden te genie-
ten van het spektakel. Het bleef wel bij probe-
ren. Het schouwspel stootte ons om een of an-
dere duistere reden van de ziel tegen de borst. 
De volgende dag spoedden wij ons dus met de 
snelheid van een fiets met roeste ketting naar 
de Blandijnberg, de "tempel van de wijsheid", 
in de hoop een uitleg te krijgen voor ons ge-
voel en hun wansmakelijkheid.
In de wandelgangen van de Blandijn slenter-
den op dat moment enkele mensen die de klok 
ook al hadden horen luiden. Michel Vanden- 
bosch, student moraal en Belgisch vertegen-
woordiger van de International Primate Pro- 
tection League (IPPL), Maggi Poppe, assis-
tente honoris causae filosofie en Bart Dalle, 
eveneens student moraal en lid van de GALA 
(een studiegroep voor een eco-planetaire sa-
menleving) stonden ons te woord.

WIJ EN ZIJ
Wat zit er nu eigenlijk verkeerd met deze toe-
stand? Heel wat, blijkt als de drie musketiers 
hun mond opendoen.
Ten eerste mag men niet vergeten, dat chim-
pansees, want over die apensoort gaat het 
hier, voor 99% hetzelfde zijn als onze soort, 
homo sapiens (sapiens!?). Dit impliceert dat 
zij, als intelligente wezens, nood hebben aan 
sociaal contact en aan kennis. (Wij vermoeden 
dat niet alle mensen intelligente wezens zijn, 
nvdr.) Nu is het nogal moeilijk om van sociaal 
contact te spreken als je opgesloten zit in een 
kooi. Het is namelijk zo, dat er twee kooien 
zijn, waarvan de eerste bevolkt wordt door 
drie, en de tweede door vier chimpansees. Er 
kan dus geen sprake zijn van het zo noodza-
kelijke ruime familieverband waarin die die-
ren moeten leven om gelukkig te zijn. Daarbij 
komt ook nog dat die kooien veel te klein zijn, 
wat voor gevolg heeft dat ze zich eerder harin-

gen in een ton voelen.
Chimpansees die in gevangenschap leven, 
hebben behoefte aan variatie in hun omgeving 
om hun creativiteit te ontplooien, net zoals de 
mensen (zie de verschillende logo’s van 
Schamper, nvdr.). Dat houdt in dat ze beschik-
king dienen te hebben over allerlei speelgoed, 
gaande van poppen (iets waar ze gek op zijn) 
tot dekentjes. Dat vereist tevens dat ze verder 
kunnen kijken dan hun eentonige omgeving, 
in casu het rode tentzeil. Niet dat ze iets zou-
den hebben aan Dallas, maar misschien zou 
een toespraak van de premier hen wel beval-
len. Én denk je dat ze dat hebben? Fout! De 
eigenaar van de aapjes heeft duidelijk geen zin 
om geld uit te geven voor die zaken. Ach ja, 
de middenstanders hebben het dan ook zo 
moeilijk. Het gevolg van die ontberingen is, 
dat de desbetreffende dieren opgevreten wor-
den door frustraties, waardoor hun haar be-
gint uit te vallen en automutulatie niet uitges-
loten is. (En zeg nu niet dat het eigenlijk alle-
maal toch zou erg niet is. Zou jij graag enkele 
jaren op je kot opgesloten worden zonder iets 
voorhanden?)

CONVENTIE?
WELKE CONVENTIE?
Eigenlijk hadden die chimpansees hier hele-
maal niet mogen zijn, en dat om verschillende

redenen. Ten eerste is er een wettelijke rege-
ling, nl. de Conventie van Washington, die 
door België in 1984 geratificeerd werd, wat wil 
zeggen dat België die conventie als wet aan-
vaardt. De tekst van die wet luidt (vrij gerit.): 
"dat handel in de volgende in het wild levende 
diersoorten (waaronder chimpansees vermeld 
staan, nvdr.) verboden is, tenzij de soort niet 
in gevaar zou blijken te zijn, en dat het eve-
neens verboden is ze te verhandelen als ze in 
gevangenschap gekweekt zijn, behalve dan 
voor wetenschappelijke doeleinden..." I.v.m. 
wetenschappelijk doeleinden kunnen we kort 
zijn: chimpansees worden gebruikt voor het 
onderzoek naar een bestrijding tegen het 
HIV- virus, dat als eindstadium AIDS tot ge-
volg heeft. Het is gebleken, dat de chimpan-
sees inderdaad besmet kunnen worden met 
het HIV-virus, maar dat ze de ziekte niet ont-
wikkelen. We kunnen dus de vraag stellen 
naar de opportuniteit van verdere besmetting 
van chimpansees.
De eerste bepaling van de conventie stelt dui-
delijk dat handel verboden is als de soort in 
gevaar is. In de jaren ’40 waren er op deze 
aardkloot nog enkele miljoenen chimpansees. 
Door de oprukkende exploitatie van land-
bouwgrond en door de jacht op chimpansees 
(waarover verder meer) is hun aantal geredu-
ceerd tot zo’n 10.000 a 100.000 exemplaren. 
We zouden dus kunnen stellen dat de soort 
wel degelijk in gevaar verkeert en dat elke

handel in chimpansees zou moeten beteugeld 
worden. Het staat vast dat de eigenaar van de 
kermis-chimpansees er minstens drie recht-
streeks uit de jungle van Afrika geïmporteerd 
heeft. De vraag is natuurlijk of hij dit voor of 
na de ratificatie van de Conventie van Was-
hington heeft gedaan, m.a.w. of hem op juri-
disch vlak iets aan te wrijven is of niet.

HORRORMOVIES VOOR 
DIKKE POEN
De tweede reden dat het een verwerpelijk feit 
is, dat die dieren hier zitten te verkleumen, is 
er een met een ethische grondslag. De handel 
in chimpansees is een winstgevende zaak, 
want ze zijn fel begeerd door o.a. bio-me- 
dische laboratoriums, kermissen (sic.) en cir-
cussen, privé zoo’s en private personen die tot 
de luttele prijs van 500.000 $ per chimpansee 
willen betalen. Stropers trekken er dus op uit 
om ze te vangen. Ze moeten natuurlijk niet 
komen aandraven met volwassen dieren, want 
die zijn zo schattig niet meer. De jacht spitst 
zich dus vooral toe op baby-chimps. Maar een 
chimpansee is ook maar een chimpansee, en 
moederlijke gevoelens zijn van alle tijden en 
soorten. De moeder van de baby verzet zich 
met hand en tand en slechts door haar te do-
den kunnen de jagers zich meester maken van 
hun prooi. Maar ze hebben niet alleen af te 
rekenen met de moeder, maar ook met de rest 
van de familie (gemiddeld nog zo’n 9 ande-
ren). Er zit voor de jagers niets anders op dan 
ook die met kapmessen en geweren een kopje 
kleiner te maken. De winst van ettelijke ja-
chtpartijen wordt dan in kooien gestopt en 
verscheept, of vervlogen, naar de plaats van 
bestemming, waar de meeste baby-chimpan- 
sees niet levend aankomen.
Gelukkig is niet iedereen bereid dit lugubere 
grapje zomaar te pikken. Zowel de GALA als 
de IPPL breken er momenteel hun hoofd over 
hoe ze de chimpansees zouden kunnen hel-
pen. Prof. Kruithof, zelf een vooraanstaand lid 
van de GALA, heeft al een eerste stapje ge-
waagd door er op maandag 27 februari een les 
aan te wijden. Het is nu aan ons, de studen-
ten, die een vruchtbare bodem zijn voor de 
kermisinkomsten, om onze verontwaardiging 
te tonen door een systematische boycot van 
het levende griezelpaleis van de halfvasten- 
kermis anno ’89.

Al eens in het spiegelpaleis geweest? Daar zie 
je ook apen.

Idee

KORT EN KLEIN KUCELUKU

Vorige week wisten we u in de grootste exclu-
siviteit te melden dat er wat broeide in de Ger-
maanse. De hele sectie - met haar onverzette-
lijke praeses STEFAAN LEFEBURE op 
kop- was er niet over te spreken dat een lang-
verwacht en rijkelijk laat voorstel tot program- 
mawijziging, in de Raad van Beheer zonder 
pardon van tafel geveegd was. Vooral dat het 
precies WP-er FRANS DAMBRE (seminarie 
voor Nederlandse literatuurstudie) was, die de 
invoering van een cursus practische taalbe-
heersing in de licenties weggewimpeld had, 
zette her en der onder de studenten veel 
kwaad bloed. Even werd voor het leven van de 
brave Hooft-kenner gevreesd, maar na een in 
allerijl opgetrommelde vergadering werd uit-
eindelijk besloten om het dan toch maar bij 
geweldloos protest te houden. Op maandag 13

maart zullen de germanisten een keer niet 
brossen, ze staken. Naar verluidt zou al ruim 
twee derden van de totale germanistenpopu-
latie het stakings- annex protestformulier on-
dertekend hebben. Ze worden in hun acties 
gesteund door nagenoeg alle proffen en assis-
tenten. Prof. Dr. TAELDEMAN ( seminarie 
voor Nederlandse Taalkunde) kondigde trou-
wens aan dat hij hoe dan ook start met een se-
rie lessen die het uitbouwen van de monde-
linge en schriftelijke communicatieve vaardig-
heden beoogt.
Ondertussen geven LEFEBURE en co de 
moed nog niet op. In de wandelgangen van de 
Blandijn wordt gefluisterd dat de zolang ver-
hoopte programmawijziging er misschien toch 
nog komt. Op de eerstvolgende vergadering 
van de Raad van Beheer (als u dit leest, is die 

wellicht al voorbij) zou de 
hele zaak wel eens in der 
minne geregeld kunnen 
worden. Of dit de germa-
nisten van hun voornemen 
zal kunnen afbrengen om 
op 13 maart piketje te spe-
len, is natuurlijk weer an-
dere koek. Schamper, im-
mer in de vuurlijn, zal er 
zijn en houdt u op de hoog-
te van de verdere krijgsver-
richtingen en eventuele 
slachtoffers.

(Piever)

’WERELDWIJD’
Het KUC (Katholiek Universitair Centrum) 
smeekte ons het tijdschrift met bovenstaande 
naam aan de weledelgeboren lezers voor te 
stellen. Hierbij is dat dan gebeurd.
Ter verduidelijking misschien: ’Wereldwijd’ is 
meer dan een tijdschrift. Er is het maandblad, 
dat reportages brengt over de ’andere kant’, 
die de toestanden in de Derde Wereld. De fol-
der vertelt ons dat er ’boeiende landenrepor- 
tages zijn, van onze redakteurs ter plekke’, en 
dat ’in 1989 Bangladesj, Panama, Zambia, 
Uganda, China, Iran, Puerto Rico, de Kauka- 
sus en India’ onder de liefdadige loep worden 
genomen. Voorwaar een hele sandwich!
Men heeft aandacht voor ’de strijd tegen ar-
moede, honger, onderdrukking, milieuver-
woesting en racisme’. En alsof dat nog niet ge-
noeg zou zijn brieft Gary MacEoin, de Ame-
rikaanse korrespondent, ’maandelijks konfi- 
denties, vizies en standpunten’ over. Dit alles 
met een ’bevrijdende vizie op mens en maat-
schappij.’
Daarnaast is er de ’WERELDBRIEF: een 
verzameling ’dokumenten, analyzes en getui-
genissen, heet van de naald. Voor wie de ak- 
tualiteit omtrent ontwikkelingen in kerk en 
maatschappij op de voet wil volgen.’
Een DOKUMENTATIECENTRUM heb-
ben ze ook al en dat omvat vanalles: knipse-
larchief, ruime boekenkollektie, vaktijdschrif-
ten. Dit centrum is gratis toegankelijk voor

Wereldwijd-abonnees. Het enige wat je moet 
doen is bellen naar Wereldwijd (03/216.29.35) 
en vragen naar Magda Verbeken.
De ’NOORD-ZUID CAHIERS’ ’behandelen 
diepgaand de strukturele aspekten van de 
Noord-Zuid relaties’. Voor 1989 mogen we 
verwachten: 1 De Wereldbank 2 Japan en de 
Derde Wereld 3 De film en de Derde Wereld 
4 Historiek van de N-Z relaties.
Een hele resem cahiers kunnen nog besteld 
worden. Ze verschijnen vier maal per jaar. 
Een abonnement kost 400 BF, per cahier is dat 
120 BF. Om dit alles in je bus te krijgen, hoef 
je enkel zo’n folder te stelen, ze volledig in te 
vullen en onder open omslag terug te sturen 
naar WERELDWIJD, Arthur Goemarelei 
69, 2018 Antwerpen.
Of je kan onderhangend strookje uitknippen 
(netjes! Schamper is geen plakboek) en ops-
turen naar KUC, Kortrijksepoortstraat 254, 
9000 Gent, onder vermelding: Wereldwijd. 
Vermeld er ook bij dat je ’t van Schamper 
hebt. Zij zullen dan wel zo vriendelijk zijn je 
een foldertje te bezorgen.

Naam:........
Voornaam:.
Thuisadres:

Kotadres:



AGENDA ALLERLEI

NIEUWPOORTTHEATER
* do 9/3, vr 10/3, za 11/3: "M", door Mark 
Willems
* vr 17/3, za 18/3: "Engel bewaar me", door 
Majella Opdenacker
* wo 22/3, do 23/3: "Plots/z", door Dito Dito
* vr 24/3, za 25/3: "De nacht juist voor het 
woud", door Pr. Sandbergh,
regie: Hans oyaards, tekst: B-M Koltens
* vr 7/4, zo 16/4 (om 15 uur!!), do 20/4, za 
22/4, zo 23/4: "Patek", door Wurre Wurre
* za 8/4: "Gleon", door Suver Nuver (NL)
* ma 10/4, 11/4, vr 14/4, za 15/4: "Vrouwen-
figuren", door Simon Moessen, 4 monologen 
naar Shakespeare
* wo 12/4, do 13/4: "Bloedbruiloft", door Ca-
rousel (NL)
* ma 17/4: "200% and bloody thirsty", door 
Forced Entertainement (GB)
* di 18/4, wo 19/4: "Spoken in de kast", door 
De Salon (NL), regie AM Prins
* vr 21/4: "Matthaus", door de Blauwe Zebra 
(NL), regie: Hans Vande Boom
* ma 24/4, di 25/4, wo 26/4: "Decadence", 
door De Tijd, regie: Dora Vander Groen
* do 27/4, vr 28/4, za 29/4: "Ward Cromblez, 
He do the life in different voices", door Josse 
De Pauw

FUIVEN
* Verkeerd Geparkeerd (de homogroep van 
de RUG)zet op 17 maart de bloemetjes bui-
ten in de Balzaal van de Vooruit. Het specta- 
cel is toegankelijk vanaf 22.00 uur en sympa-
thisanten zijn ook welkom.
* op 16 maart gaat in de Barney’s een "Nuit 
Bizare" door. Er zal een optreden van de 
groep The Bank plaatsvinden. Om 22u30 
wordt u verwend met een gratis vat. De fuif 
zelf begint al om 21 uur.
* op donderdag 9 maart ’89 is er een "Rocken- 
jagersfuif’ in de Artevelde, St. Pietersnieuws- 
traat te Gent. Prijs: 60 frankskes in voorver-
koop en 80 aan de kassa.

STUDIEBEURZEN
* voor zij die het nog zien zitten: op woensdag 
15 maart gaat om 14.15 uur in de faculteit van

VTM ACHTERNA

FLITSJES
* Deze week werd een Gentse student over-
vallen door twee scholieren uit Sint-Niklaas. 
Toen zij merkten dat hij niet genoeg geld bij 
zich droeg, verplichtten ze hem geld van zijn 
rekening te halen. De daders zijn inmiddels 
opgepakt.
* Vrijdag 3 maart werd de Willem Wene- 
maerstraat opgeschrikt door lawaaierige scho-
lieren die hun "100 dagen" vierden. Onder luid 
gebrul van de anderen, verplichtte een mooi 
meisje de bakkersknecht naarbuiten te ko-
men. Daarop kreeg hij een klinkende zoen. De 
man diende geen klacht in, men moet het 
brood immers bakken wanneer het heet is, of 
iets dergelijks.
* Woensdag 1 maart werd het vrijpodium van 
Germania opgeschrikt door een ware vrou- 
wentwist. De glazen water zouden er door de 
lucht gevlogen zijn. Naar verluidt streden zij 
om de titel van "vamp van de avond", waarbij 
de een haar beste beentje(s) en de andere haar 
beste koppel voorzette. Wij vellen echter geen 
oordeel, maar steken de hand in eigen boe-
zem.
* Mevrouw van Ongevalle heeft een besluit 
genomen: ze is van plan Europees recht te 
gaan studeren, omdat "beste kindertjes, we 
worden in ’92 Europa en dan moeten we toch 
weten waarover het gaat!" De schrik bestaat 
dat ze de proffen van de rechtsfaculteit wel 
eens zou vragen om heel veel "kiendjes" te 
kweken en dat ze prof. Yvette Merchiers wel 
eens zou kunnen aanraden naar huis te gaan 
om daar voor haar echtgenoot te zorgen. 
Echtgenoot?
* De Raad van Beheer heeft een wijs besluit 
genomen, en als ze dat doen, mogen ze wel 
eens in Schamper. De Raad vindt het overbo-
dig om de naam van de RUG, waar het 
woordje "rijks-" in voorkomt, te veranderen

4  zodat het duidelijk zou worden dat de poen nu

de letteren en wijsbegeerte (Blandijnberg) in 
het auditorium E een infonamiddag door 
i.v.m.sudiebeurzen voor de USA.

VOORDRACHTEN
* Het KUC organiseert op 10 maart om 
20.00 uur in de Blandijnberg een laatste le-
zing met als onderwerp "een bevrijdend 
woord". Sprekers zijn: Jaap Kruithof en 
Georges De Schrijver. Ze zullen het vooral 
hebben over nieuwe belevingsvormen van re-
ligiositeit. Prijs: 60-100 Bf.

VORMINGSCYCLUS
NEO-IMPERIALISME
* Woensdag 8 maart:

GRONDSTOFFEN IN NAMIBIë.
De zuidafrikaanse Apartheidsstaat houdt 
reeds 70 jaar de vroegere Duitse kolonie Zuid- 
West Afrika bezet. N.a.v. de komende onaf-
hankelijkheid van Zuid-West Afrika wordt be-
licht welke de zowel geostrategische als eco-
nomische motieven zijn voor die (door de 
UNO veroordeelde) bezetting. Ook de dub-
belzinnige van de westerse landen (waaronder 
België) die de bezetting enerzijds veroordelen 
doch anderzijds het verbod op het invoeren 
van grondstoffen uit Namibië overtreden, zal 
aan de orde komen. Spreker: Jos De Raedt 
(Oxfam-België).

♦ Woensdag 22 maart:

LOW INTENSITY-WARFARE IN 
CENTRAAL-AMERIKA.
De bloedige onderdrukking van het Guate- 
malteeks boerenverzet, de vernielingen in Ni-
caragua aangericht door de Contra’s en de 
aanslepende burgeroorlog in El Salvador zijn 
allen facetten van een zelfde indirekte mili-
taire interventie van de USA in wat zij als hun 
Middenamerikaanse achtertuin beschouwen. 
Spreker: Raf Allaert (Midden-Amerika Ko- 
mitee).

(Beide laatste lezingen: telkens om 20 u in het 
studentenhuis "De Brug", St.Pietersnieuwstr. 
45.)

niet meer van de staat, maar wel van de 
Vlaamse gemeenschap komt. Verder meent 
de Raad ook, dat , als ze de naam zouden ve-
randeren, ze zelf wel zullen beslissen hoe die 
luidt. De Vlir hebben ze daar niet voor nodig.
* Binnenkort, nu we er toch over aan het lul-
len zijn, gaan de verkiezingen voor de Raad 
van Beheer ons weer elke lust ontnemen om 
de affiches te bestuderen. Zoals elke twee jaar 
zullen ook nu enkele studenten zich geroepen 
voelen om hun mondje te roeren in het Hei-
ligste der Heiligdommen van de RUG. Vol-
gende personen zijn alvast kandidaat: Geert 
Lambert (2de lic. rechten en gesteund, maar 
door wie?), Sven Jacobs (Toegepaste weten-
schappen), Alain Matton (1ste lic. rechten en 
gesteund door het Liberaal Vlaams Studen-
tenverbond), Sara Deckmyn (jawél, nichtje 
van onze geliefde Peter, maar niet zo’n grote 
fan van hem als de redactie, en student Bur-
gerlijk Ingenieur), Frederick Wittock (student 
uit de faculteit van de Letteren en Wijsbegeer-
ten), Marnix Claes (student Geneeskunde en 
druk op zoek naar een steun) en Filip Lefevre 
(student geneeskunde en bovendien nog be-
heerder van de dienst studentenactiviteiten). 
Wie volgt?
* Schamper krijgt volgend academiejaar zijn 
langverwachte opkuis. Wij zullen dan op 
pluche pantoffeltjes op onze Oosterse tapijten 
ronddwarrelen, onze gloednieuwe computer 
afstoffen, een nieuw briefhoofd ontwerpen en 
de beschikking krijgen over enkele telefoons 
waaronder een rode lijn recht naar Moskou 
(speciaal voor onze verantwoordelijke voor de 
reclame). Verder zullen de redacteurs de bes-
chikking hebben over een masseur, een kof-
fiedame en een WC-madam.
* De geruchten doen de ronde dal er na Stu-
dent Aid nog een hulpactie op touw gezet zal 
worden. Doordat in de USSR bijna geen be-

♦ Donderdag 16 maart:

SOLIDARITEITSMEETING "EL SALVA-
DOR" sprekers: René Rodriguez; Katelijne 
De Clercq; Jan Grauws. Blandijn auditorium 
C, om 20 u. Org.: STOP & Midden-Amerika 
Komitee.

DEBATTEN
♦ De Jongsocialisten van de RUG nodigen op 
woensdag 15 maart Frank Vandenbroucke, de 
nieuwe SP-voorzitter uit. Hij zal uw avond vul-
len met het opmaken van een balans over pro-
gramma en praktijk van de SP. Het gebeuren 
zal doorgaan in de Blandijnberg, auditorium 
C, om 20 uur plaatselijke tijd. Iedereen is wel-
kom en bijgevolg is de toegang gratis.

AMNESTY INTERNATIONAL
♦ woensdag 22 maart organiseert de studen-
tenwerkgroep van Amnesty International een 
debat rond totaalweigeren. Nemen deel aan 
het debat: J. Vandelanotte (kabinetchef Bin-
nenlandse Zaken), A. Gans (secretaris A.I.- 
Vlaanderen), Peter Vanhautte (ex-totaalwei- 
geraar) en onder voorbehoud iemand van de 
Liga van de Mensenrechten. Flip Voets (BRT 
Actueel) is moderator. Blandijn, aud A, 20u. 
De inkom is gratis.

ISAG
* de International Students Association of 
Ghent meldt ons dat er op zaterdag 18 maart 
in het auditorium van de faculteit van de land-
bouw een avondje zal plaatsvinden: interna-
tional food, folk dances, songs and music and 
a dress show. De avond wordt afgerond met 
een TD. U wordt al verwacht vanaf 18u30.

TENTOONSTELLING
* Pierre Mertens stelt ten toon in de Vooruit 
(t. Pietersnieuwstraat 23, Gent), elke dag va-
naf llu30 lot 24uü0. Het onderwerp is: objec-
ten, schilderijen en installaties.

trouwbare conceptiva te verkrijgen zijn, heeft 
elke vrouw daar recht op een jaarlijkse abor-
tus. Om de vleesoverschotten niet tè groot te 
laten worden, stellen wij voor dat de Gentse 
studentes een deel van hun pillen aan die arme 
Russen zouden schenken, en dat de heren stu-
denten de condooms die ze ontvangen hebben 
in het kader van de aidscampagne, zouden 
opsturen naar het Kremlin.
♦ Woensdag 1 maart hield de rechtstreekse 
uitzending van twee voetbalwedstrijden de 
studenten van de straat. Ondertussen sukkelt 
VTM nog steeds met de uitzendrechten: de 
commerciële zender is als keeper Peter Ker- 
remans: de omroep slaat de bal mis.
* Steeds vaker vallen dronken studenten de 
auditoria binnen. Op de vraag wat ze dan ko-
men doen, antwoorden ze vrij en vrank dat ze 
de beest willen uithangen. Woensdag 1 maart 
- wat gebeurde er die dag toch allemaal! - werd 
de les van Prof A. S-VDB door drie woeste-
lingen onderbroken. Zij voelden zich geroe-
pen om gedichten te declameren. De dichters- 
performers beginnen zo stilaan een gevaar 
voor de maatschappij te vormen, 
(samenstelling en realisatie: Miwa en Idee)

HUURPROBLEMEN ?
Problemen met de kot baas ?

GRATIS HUURADVIES voor studenten:
Woe 15 maart 
Woe 19 april
Woe 17 mei, telkens van 17-19,in de Brug, 
Organisatie SOJUWE ism. Wetswinkel & 
Huurdersbond.
GRATIS HUURCURSUS: Ken je rechten als 
huurder.
Di 7 maart Contract
14 maart Rechten en Plichten
21 maart Huurprijs
28 maart Beëindigen van contract
4 april Sociale huur
11 april Sociale huur
Telkens van 20-22u., Fratersplein 6, Gent 
Inschrijving:
Bellen naar Huurdersbond: 091/23.28.77 
Organisatie SOJUWE & Huurdersbond.

BRUGGE
Aankondiging voor de Bruggelingen:

Klap uw kunstzinnige ogen open en verwijder 
alle prut: over enkele weken verschijnt
MOESTIJN, het literaire tijdschrift, uitgege-
ven door de vzw met dezelfde naam.

GEZOCHT
Beginnend pop-groepje zoekt:
♦ zangeres
* drummer/ster 
Regio : Aalst-Zottegem 
Tel: 055/49 80 24 (Geert) 
053/80 36 85 (Bart)
091/69 51 13 (Stephen)

KOLOFON

SCHAMPER is het ongebonden, pluralistisch 
studentenblad van de RUG. De redaktie bes-
taat uit vrijwilligers, en komt elke vrijdag te- 
samen om 13.00h in de Brug, tweede verdie-
ping, St.- Pietersnieuwstr. 45. Tel. sekretariaat 
studentenhuis: 25/99/93.

Lezersbrieven zijn welkom, naamloos is prul- 
lemand. Op uw grondig gemotiveerd verzoek 
laten we uw naam weg. Lezersbrieven hebben 
betrekking op de RUG in het algemeen of ar-
tikels in Schamper.
HOOFDREDACTIE: Inge Deman

REDACTIE: Tim De Cock, Karl Degryse, 
Michel De Waele, Bert Lema, Anja Otte, lef 
Stuyvaert, Piet Verbeest, Gerben Calus, Jo- 
han Verzyck, Flor Verschaeve en Michel 
Verstraeten, Bart Verschaeve.

ILLUSTRATIES: Robin Boone

VERANTW. UITG.: Michel De Waele, St.- 
Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.

KOMPUTER-LAY-OUT: Barcard c.v, Ten- 
toonstellingslaan 64, 9000 Gent

DRUKKERIJ: P.V.B.A. Goff, Pijnderstraat 
28, 9000 Gent.

VERDELING: Yves De Buck

OPLAGE : 5000 exemplaren, gratis verspreid 
in alle faculteiten, resto’s en homes van de 
Rijksuniversiteit Gent.

DEMOCRATISERINGSPROCES

Een dronken arbeidersstudent 
bootst zijn vader na in Gent.
Hij braakt en kotst en spuwt zijn gal op de bazen en op de stoeprand. 
Waggelend kruipt hij op de zatladder.
Wegdraaiend als een tol ontsnapt hij de mallemolen van het leven.
Plots is daar weer het voetpad, een hard weerzien.
Gelukkig brak de kots zijn val en niet zijn benen.
Dronken van blijdschap roert hij in zijn braaksel met vingers en gelaat, 
verheugd smult hij zijn nadorst weg
’t Hoeft niet altijd de baas te zijn die met de grootste brokken lopen gaat.



KARDINAAL DANNEELS WAARSCHUWT:

HIJ KOMT!
In den beginne was er niets, niets, niets. God 
zag dat dit niet veel was en schafte zich een 
bouwdoos aan. Maar voor de bekroning van 
de schepping was de colle niet straf genoeg. 
Ze gingen zich onderwerpen aan allerhande 
godsdiensten en sex. Hij zag dat dit niet goed 
was. Na duizenden jaren verscholen achter 
een muur van verdriet, was de Flower Power 
er met zijn verbloemde sex er te veel aan. God 
nam zijn laatste tube patex en schiep Black 
Sabbath. Het tegenoffensief kon beginnen.

GENESIS HFDST.1,17-27
Het begon allemaal in het gezegende jaar 1967 
met de groep Earth uit het engelse Babylon, 
Birmingham. Om dit sinister duivelshol te 
ontvluchten en conotaties met de Jehovas te 
vermijden, veranderde de naam in Black Sab-
bath, en streken Gods engelen met een magis-
trale debuutelpee op aarde neer. Deze schijf 
opende de poorten tot de tuin van Eden. Na 
het monumentale "Paronoid", dat nog het-
zelfde jaar uitkwam, veranderden de tuintjes 
zelfs in voetbalstadions. (FC. Jeruzalem)

DRAAG EEN BLOEMPOT 
IN JE HAAR.
Flower Power zat sommige amerikanen al 
vlug in de strot, want vrede is meer dan gesu-
blimeerde sex, trips en rijkeluizoontjes die 
niet naar Vietnam wilden. Vrede zat bij Sab-
bath boven de gordel (de bovenste 22cm.). 
Zonder hypocrisie hekelden ze de oorlogs- 
zwijnen ("war pigs") en het bloemenmotief 
werd vervangen door apokalyptische beelden 
("children of the grave"). Liefde werd vervan-
gen door mystiek, en oeverloos gefreak door 
muren van gitaarakkoorden. Voeg daarbij nog 
de gotische stem van Ozzy Osboume en dan 
krijg je pas de Bad Vibrations waar Flowers 
van huiverden.

OP ZATERDAG DOEN WE 
NIETS
Ook "master of reality" en "sabbath bloody 
sabbath" puilen nog uit van Tony Iommi’s le-
gendarische gitaarriffs en Bill Wards aritmisch 
drumwerk. "Simpel", zei de Cult, "maar we 
zoeken zelf al jaren naar die magische 
opéénvolging van drie akkoorden, waarmee 
ook Jimmy Page (Led Zeppelin) goochelde." 
Ondanks het feit dat Sabbath bij de aardse cri-
tici geen genade vond, bleef hun populariteit 
stijgen. Maar Satan loerde om de hoek. In 
1972 kregen ze het met Vertigo aan de stok en 
driejaar lang kwam er geen platenwerk meer.

DE BRUILOFT VAN KANAAN.
In ’75 kwamen ze terug, maar de bron was al 
behoorlijk uitgedroogd. Bovendien kreeg Oz-
zy in de loop van ’76 een longaandoening. Dit 
is duidelijk te horen op de in ’80, zonder me-
deweten van de groep, uitgebrachte "Live at 
Last". Met nieuwe zanger Ronnie James Dio 
(ex-Rainbow) sloeg de groep in ’81 met "Mob 
Rules" het hardrock pad in, zonder daarbij 
echter hun roeping te verloochenen. De afval-
lige Ozzy huurde intussen stergitarist Randy 
Rhoads in en sloot een contract met de duivel 
om zijn stem terug te krijgen. Wie laatst 
grijnst, best grijnst. Dit tot groot ongenoegen 
van de dierenbescherming. Tijdens concerten 
waren met de tanden onthoofde vleermuizen 
en rondspattende kippelevers troef. Deze 
waanzin stopte toen hij een vrouw vond om 
voor hem te koken.

TORA! TORA!
De eerste twee elpees "Blizzard of Ozz"(’80) 
en "Diary of a Madman"(’81) bleven echter al-
leen overeind door Rhoads kamikaze-achtige 
gitaarwerk. Het publiek bleef dus om Para-
noid schreeuwen. In 1982 vloog Rhoads -en

GERED DOOR THEATRALITEIT (Foto: Ben van Duin)

dit is geen verhaaltje- met zijn vliegtuig tegen 
zijn eigen toerbus op. Van Bad Karma gespro-
ken. Met nieuwe gitarist Brad Gillis bevestigt 
de met oude Sabbath-songs volgestouwde 
Live elpee "Speek of the Devil", Ozzies po- 
diumreputatie. Intussen werd Black Sabbath 
vervoegd door "Jesus" Ian Gillan (de muur- 
garnituur uit Jesus Christ Superstar). In ’83 
wordt eindelijk nog eens een degelijke studio- 
plaat afgeleverd. Op de hoes van "Bark at the 
Moon" poseert Ozzy op aanraden van zijn 
marketingbureau als weerwolf. Hopelijk is het 
op 8 april geen volle maan. En dan was er on-
langs "No rest for the Wicked". De jonge gita-
rist Zakk Wylde heeft Ozzy teruggebracht 
naar de bron van de kennis van goed en 
kwaad. Dit tot groot jolijt van God die al in 
geen eeuwen nog eens buitenwipper heeft 
kunnen spelen. Zijn laatste fooi was nog van 
Adam en Eva. De elpee betekende de terug-
keer van de Verloren Zoon, doch met minder

smung als die uit de bijbel, want net als Frank 
Tovey is hij een gevangene van zijn eigen crea-
tie. Het geschreeuw om Paranoid zal blijven.

ALL THE KIDS WANNA HAVE 
SOMETHING TO DO!
Het monument Black Sabbath spreekt de 
jeugd nog altijd aan. Terwijl fanatici zochten 
naar de Ark van Noë, deden jonge getrouwen 
hetzelfde naar de fameuze tube patex. De Ark 
is nog niet gevonden, maar de tube wel. De 
Butthole Surfers bleken de beste archeologen 
te zijn, en ze lieten er ook andere bands van 
snuiven (Dinosaur Jr.). Op 8 april ligt de tube 
in Vorst Nationaal. Breng alvast plastiek 
zakjes mee.
(Ziggy Stardust and the Spider of Snotte- 
CALle)

TONEEL IN GENT

IES, JEES en KAAS.
Goeie ouwe FRANS LAARMANS. Hij heeft 
het nooit onder de markt gehad. Het alter-ego 
van onze volkseigene WILLEM ELSSCHOT 
werd van het ene ’avontuur’ in het andere ge-
stort. In "HET DWAALLICHT' mocht hij 
drie zwarte jongens door de levensgevaarlijke 
straten van Antwerpen loodsen op zoek naar 
Fatima. Hij likte z’n wonden nog toen Willem 
voor hem een nieuwe taak bedacht. OP-
DRACHT 2: "word KAAS ZAKENMAN". 
Een taak waar zelfs Suske en Wiske voor zou-
den bedanken. Probeer het zelf maar eens!!!

FRANS, een onbeduidend kantoorklerkje, 
krijgt van een rijke, invloedrijke vriend de 
kans zakenman te worden. Een droom gaat in 
vervulling. Alleen het goedje dat hij aan de 
man/vrouw/kind moet brengen zorgt voor 
enkele kleine problemen: Frans is zwaar aller-
gisch voor alles wat de naam KAAS draagt. Er 
verschijnen paarse pukkels in het wit vanz’n 
ogen en z’n tanden worden brokkelig als Irak 
na een Iraanse raketaanval. Desondanks bijt 
hij erop en besluit de moeilijke klim op de 
maatschappelijke ladder te beginnen... En zie, 
het verhaal staat op de planken...

Deze bloedstollende avonturen hebben diepe 
sporen nagelaten: door z’n aders stroomt geen 
ketchup; het bordkarton en de draadjes zijn 
verdwenen. Kortom, een man van vlees en 
bloed. Een mens met een arsenaal persoonlij- 
kheids-trekjes waarvan u en ik (vooral u) met 
schaamrood op de wangen moeten bekennen 
dat ze ons toch niet helemaal onbekend zijn. 
Wie probeert die frontale botsing, die harde 
confrontatie niet te ontlopen? De herkenbaa-
rheid is dus groot, vooral als HERMAN VER- 
BEECK voor een avondje Frans’ naam 
leent...in ARCA bijvoorbeeld... Helemaal al-
leen!

Iedere acteur zal u weten te vertellen dat een 
monoloog zeer, maar dan wel zéér riskant is. 
Als hij/zij in zijn/haar opzet slaagt, gaan alle

positieve reakties, commentaren, enz inte-
graal naar de speler; dan wordt de acteur op 
een voetstuk geplaatst, wordt een monument 
ter zijner ere opgesteld, wordt de artiest be-
wierookt tot hij met acute ademhalingsstoor- 
nissen afgevoerd moet worden...

Of de acteur gaat, alléén, de dieperik in. In ie-
der geval is VERBEECK niet afgegaan. Inte-
gendeel. Hoe vreemd het ook mag klinken: z’n 
theatraliteit heeft hem gered. Die lichte vorm 
van over-acting die hem in iedere dialoog zou 
getorpedeerd hebben (B7? Raak en gezon-
ken...) DOET het hier. Alleen de eerste 5 mi-
nuten klinkt z’n acteren verschrikkelijk onna-
tuurlijk, maar eenmaal die kaap voorbij, wordt 
z’n personage (Frans) boeiend en leuk. (Niet 
wereldschokkend leuk, ook geen aanslag op 
uw buikspieren, maar wél grappig.) Vanaf dat 
ogenblik slaagt Herman erin z’n toeschouwers 
mee te slepen (cfr. de twee grieten achter Jos 
en mij die tot dan toe niet te stoppen waren 
geweest) doorheen het stuk, in een tempo dat 
nooit verslapt en zonder eentonig te worden. 
Allemaal dankzij FRANS LAARMANS him- 
self! Laat de wafels aanrukken!!

Cyriel.

"KAAS"
van W. ELSSCHOT door HERMAN VER-
BEECK is nog te zien op 16,17,18 Maart in 
ARCA, St-Widostraat, Gent...

(ingezonden)

"A nun in a supermarket 
standing in the queue 
wondering what it’s like 
to buy groceries for two" 
(McGough)



FILM IN GENT

OVER TE NEMEN
THINGS CHANGE
Een bejaarde, wat naïeve schoenpoetser krijgt 
een rustige, belastingsvrije oude dag aangebo-
den door een invloedrijk maffia-baas. Voor-
waarde is dat hij de plaats -in de gevangenis- 
inneemt van een bendelid dat een moord ge-
pleegd heeft.
De oude man krijgt een weekend de tijd om 
z’n valse getuigenis van buiten te leren, week-
end waarin de echte dader kan vluchten. Een 
jonge mafioso die de gratie van z’n machtige 
bazen heeft verloren krijgt de opdracht hem 
te bewaken. Hij ziet z’n kans schoon en neemt 
de oude mee naar een eiland om er nog wat 
mooie bloemetjes te gaan plukken. Om ’s we-
relds geneugten te proeven is het voor beiden 
immers het weekend van de laatste kans.
In het toonaangevende hotel van het eiland 
wordt de schoenpoetser echter aanzien voor 
een hoge ome uit maffialand en hij krijgt on-
beperkt krediet. Things Change. In deze wat 
bizarre omstandigheden groeit een bijzondere 
vriendschap tussen jong en oud.
De film wordt gedragen door de uiterst sug-
gestieve vertolking van de oude DON 
AMECHE die elke rimpel van z’n gezicht kan 
laten spreken. Hij zet een Quichote-achtig, 
wereldvreemd personage neer dat zowel grap-
pig als ontroerend is, en uit de relatie met de 
jonge mafioso springen kleine, haast onmerk-
bare vonkjes. Het oude uitgangspunt van twee 
zeer verschillende mensen die elkaar vinden 
krijgt hierdoor totaal nieuwe perspectieven. 
THINGS CHANGE is een Amerikaanse vols-
trekt on- Amerikaanse film die je -ongemerkt- 
bijna twee uur lang op een intelligente en 
amusante manier bezighoudt. Op het juiste 
moment spaart dat je ouders meteen een ba- 
by-sitter.

DISTANT VOICES,
STILL LIVES
Een camera staat opgesteld in een smalle hall 
en filmt een trap. Minutenlang. Ondertussen 
wordt in de kamer ernaast gepraat, geruzied 
en vooral gezongen. Dat is zowat de ope-
ningsscène van DISTANT VOICES en daar-
mee is de toon gezet: de traagheid van een fil-
mer die z’n camera laat bewegen met de tocht 
die door de openstaande deur binnenkomt, de 
zuiverheid van het langaangehouden detail, 
de kracht van stem en muziek.
Het smalle gangetje is Leitmotiv - langsdaar 
verlaten de kinderen die één voor één trou-
wen het huis, langsdaar wordt de dode vader 
uitgeleide gedaan, daar huilen mensen om de 
ingrijpende veranderingen die dat meebrengt 
en zingen ze om het niet te doen opvallen.

Iederéén zingt - uit vreugde, uitgelaten - me-
lancholisch, om verloren vreugde - uit angst, 
om de tranen tegen te houden. Zing het, als je 
het niet kunt zeggen, raadde men de stotteraar 
aan, en hij zette iets van Paul Severs in. Neen, 
dan liever de vokale stemmenpracht, het su-
blieme barok van ’LOVE IS A MANY- 
SPLENDOURED THING’ in de rokerige ci-
nemazaal, de Engelse Blues van DISTANT 
VOICES. De liedjes leiden een eigen leven en 
nemen de film mee, van chronologie is geen 
sprake - heden, verleden en toekomst vloeien 
ineen tot kleine schilderijtjes: stillevens. Iets 
teveel zelfs, zodat van een intrige geen sprake 
meer is. Maar dat kan je nauwelijks als be-
zwaar beschouwen.
Voor wie niet van voorgeprogrammeerde 
emoties houdt, biedt DISTANT VOICES, 
STILL LIVES de kans persoonlijk die scènes 
te selecteren, te proeven en te onthouden die 
voor U -we durven zelfs stellen: als mens- be-
langrijk zijn. Herkauwers kunnen zich beter 
onthouden.

SWEET HEARTS DANCE
Een op het eerste gezicht doordeweekse film 
met een titel die copyright Boeket-Reeks had 
kunnen zijn en met in de hoofdrol Don John-
son - het lokte ons niet meteen aan. Maar de 
plicht enzo en dus zetelde ik die avond tussen 
221 vrouwelijke Miami Vice-fans met stoere 
lieven, èn een verdwaalde Bantoeneger. Hoe- 
go Loemumba en ik waren de enigen die ble- 

6  ven zitten.

OPINIE. IN SLECHTE STAAT.
Want wat bleek: SWEET HEARTS DANCE 
is een gemoedelijke, kleine film die op een rus-
tig voortkabbelende manier handelt over een 
aantal zeer menselijke problemen, zoals daar 
ondermeer zijn: vriendschap, identiteitscrisis, 
huwelijksproblemen, eenzaamheid en hoofd-
pijn. Episodes zijn het, korte schetsen rond het 
leven van 2 mannen en 2 vrouwen en hun re-
laties met elkaar, die zich op Kerstmis, op Va-
lentijnsdag, op Halloween, op Remembrance- 
Day situeren: buiten is het feest en binnen 
brandt de lont.
Maar Don Johnson, vraagt u zich terecht af. 
Wel, Don blijkt, eenmaal ontdaan van maat-
pakken en stoppelbaard-allures, een zeer be-
hoorlijk akteur die, op wat post-vice bekke- 
trekken na, overtuigend de twijfelende 
echtgenoot in midlife-crisis speelt. Na de art- 
deco-detective wurgt hij zich dit keer met 
buikje in de rol van een aannemer- bouwvak-
ker. Mag kunnen!
Tot slot wil ik hier nog de door mij zeer ge-
waardeerde opinie van Hoego L. aan toevoe-
gen: "Herkenbaar, soems zéér herkenbaar!". 
En daarvoor hoeft u niet getrouwd te zijn.

TESTIMONY

Aan de filmpagina van Schamper, 
Over TESTIMONY had ik bijna willen 
schrijven "Dit is een film voor pseudo- 
intellektuelen. Allen daarheen dus." 
Maar dat kan ik natuurlijk niet maken. 
Dus doe ik het niet.
Matthias DP

BLUEBERRY HILL
Er stijgt weer gejubel op aan Vlaamse zijde 
(hier eerste rechts en dan rechtdoor tot u in 
een paardevijg trapt): toevallig verschijnen 
vier Vlaamse films zowat gelijktijdig in de 
bioscoopzalen en men kraait weer uitgelaten 
overeen film’boom’ in Vlaanderen. Het is met 
film echter hetzelfde als met Vlaamse Rock: 
een te lang leeggebleven kinderhand sluit zich 
gretig om wat met lood verzwaarde lucht.

SAILORS DONT CRY belooft, maar dat 
komt omdat Mare Didden zo on-Vlaams filmt 
als maar kan. Alleen het taaltje dat rasakteurs 
Josse De Pauw en Hilde Van Mieghem brab-
belen verwijst nog naar de ’roots’. Dat Domi- 
nique Deruddere in de Amerikaanse litera-
tuur z’n mosterd haalt mag ook al niet toeval-
lig heten. En wat rest er dan nog ?

De trailer van BOERENPSALM voorspelt al-
weer het ergste (het ergste is: ongeveer alles 
wat zich voor 4 uur in de namiddag situeert, 
maar dat terzijde): amateuristische public re-
lations, een draak van een logo en een reeks 
situaties die gespeeld worden met het enthou-
siasme en joie-de- vivre waarmee de doors- 
nee-polderbewoner tot z’n mariabeeld bidt.

BLUEBERRY HILL is ook een Vlaamse 
film, maar één die zo typisch Robbe De Hert 
is -en Robbe De Hert een Antwerpenaar die 
zo wars is van Vlaamse kneuterigheid- dat de 
typische landerigheid ver van de set gebleven 
is. Toch weet ook Robbe de oertypes niet uit 
z’n film te weren: Frank Dingenen speelt Pas-
toor Munte en Michael Pas is een anachronis-
tische De Witte.

Het liefdesverhaal ’uit de fifties’ is een te ver-
waarlozen rode draad die een opeenstapeling 
van anecdotes aan elkaar moet breien. 
’BLUEBERRY HILL is geput uit dingen die 
ik zelf heb meegemaakt’, murmelt Robbe, en 
we kunnen het ons voorstellen. Het homofie- 
letje van de klas wordt bloot het zwembad 
doorgejaagd, zwellende meisjesboezems wor-
den begluurd, er wordt luid gelachen om de 
onuitspreekbare naam van het zwarte ’schaap’ 
van de klas, enz. Als ieder van ons z’n school-
ervaringen op pellicule gaat vastleggen is het 
einde natuurlijk zoek. En examenvragen heb-
ben we allemaal wel eens ontvreemd, of niet 
soms ?

De dramatische gevolgen van die nachtelijke 
strooptocht worden dan weer zo goed als 
onuitgewerkt gelaten. De dood van het ho- 
mootje wordt gewroken door het belachelijk 
maken van de tirannieke secretaris in een uit 
de hand lopende begrafenisplechtigheid. ’It 
will not bring him back’, vrees ik.

De nasynchronisatie is soms ronduit storend 
(vergelijk westerns op Duitse zenders); de 
frisse rock’n’roll en de snelle montage maken 
dan weer een en ander goed. Niet voldoende 
echter om BLUEBERRY HILL tot bran-
dende lont van een Vlaamse filmexplosie te 
bombarderen. Een sissende voetzoeker (kat- 
tekwaad-niveau) kan nog net.

THE BLOB
Stel je voor: dampende darmen tussen je bo-
terham, hersenen die zachtjes nasudderen te-
gen het bloemetjesbehang, een slijmerige 
massa die ’s nachts in het donker tussen je be-
nen glijdt en slurpt... Ik wil me bij de dames 
onder u (die nog bij bewustzijn zijn) graag ver-
ontschuldigen voor m’n taalgebruik, maar dit 
is ongeveer wat je te zien krijgt in THE BLOB. 
Voorts: halfweggeteerde lichamen, stuiptrek-
kende ledematen, klonterende vleesmassa’s, 
MacDonald hamburgers, uitstulpende tongen 
en wegdraaiende ogen. En u ?

THE ACCUSED
In een donker café wordt een stoned en dron-
ken meisje in serie verkracht op een pinball- 
machine. Ze kent en herkent de daders, die 
opgepakt worden, maar door het gesjoemel 
van de openbare aanklaagster krijgen ze milde 
straffen en wordt ’sexueel misdrijf" uit hun re-
gisters geschrapt. Eén van de daders is name-
lijk een briljant student met een veelbelo-
vende toekomst, die door die ene ’misstap’ na-
tuurlijk niet verloren mag gaan. Dat neemt het 
slachtoffer niet en ze zorgt ervoor dat de zaak 
heropend wordt...
THE ACCUSED lijkt mij, naar Hollywood- 
normen, een eerlijke film. Dat komt in niet ge-
ringe mate door de passionele vertolking van 
Jodie Foster (die hiervoor een plaats voor een 
Oscar mag vrijmaken op de schoorsteenman-
tel). Ze heeft dan ook de gruwel aan den lijve 
ondervonden, aangezien de opnames van de 
serie-verkrachting vier dagen hebben ge-
duurd. Haar woede is echt.

Er wordt niet gezocht naar sensatie en de sen-
satie die eigen is aan het onderwerp wordt ver-
oordeeld door de manier waarop ze gefilmd 
werd: niemand kan (wil) zich vereenzelvigen 
met de van pervers genot doortrokken gezich-
ten van daders en aanspoorders. Er werd wel 
degelijk voor gezorgd dat niemand op ideeën 
gebracht wordt: zoiets als "Aha, op een flip-
perkast, interessant...".

De film bouwt zeer gestaag een sfeer op van 
afkeer voor de daders en meeleven met het 
slachtoffer, een sfeer die greep krijgt op het

publiek. Helaas wordt dit effect teniet gedaan 
door het voorspelbare happy-end: de veroor-
deling. Blije opluchting natuurlijk, maar ik 
ben ervan overtuigd dat veel toeschouwers da-
genlang met een gevoel van onbehagen zou-
den blijven, mocht onrecht en corruptie het - 
zoals meestal in the real world- gehaald heb-
ben van de zo verhoopte rechtvaardigheid.

Maar films die een gezonde portie ongeloof 
en walging veroorzaken zullen wel niet com-
mercieel zijn, zeker ?

STAND AND DELIVER
Een klas kansloze jongeren van divers plui-
mage krijgt een nieuwe wiskundeleraar, die 
niet is als alle vorige. Hij laat zich niet ontmoe-
digen door de totale desinteresse (herken-
baar!) en ook pesterijen en dreigementen krij-
gen geen vat op hem. Integendeel, via scherpe 
humor met een cynisch sausje krijgt hij z’n 
zootje zelfs zover dat ze zater- en vakantieda-
gen opofferen om zich klaar te stomen voor 
een nationaal ’calculus’- examen met hoge 
moeilijkheidsgraad (al een stuk minder her-
kenbaar).

En het wonder gebeurt (anders was er geen 
film): iedereen slaagt. Alleen, de juiy gelooft 
niet in verschijningen en andere mirakels, en 
de groep wordt van bedrog beschuldigd. De 
leraar, die zwaar geïnvesteerd heeft om z’n 
klas zover te brengen, verwijt de jury racis-
tische vooringenomenheid. Om hun onschuld 
te bewijzen moeten ze het examen - met an-
dere, moeilijker vragen, of wat dacht u ?- her-
maken.

STAND AND DELIVER heeft met dit wat 
rechtlijnig verhaaltje een originele invalshoek 
gevonden (weliswaar gejat van een reële situa-
tie) om de vooroordelen waaronder buiten-
landse jongeren gebukt gaan aan te kaarten. 
Het wordt allemaal wat té nadrukkelijk in de 
strot geramd, maar de humor -een vinnig 
steekspel tussen leraar en leerlingen- maakt 
zowat alles goed.

Wat STAND AND DELIVER echter hele-
maal uniek maakt, is dat men erin slaagt om 
de examenkoorts uit het doek in de zaal te la-
ten springen. Een besmetting waar ik in deze 
tijd van het jaar nog immuun voor dacht te 
zijn.

(NVDR: brief ontvangen op 1 maart vanuit 
quarantaine op de Gallapagos-eilanden)

ief

'THINGS CHANGE 8/10  Sphinx 
DISTANT VOICES, STILL LIVES 8 /10 
Skoop
SWEET HEARTS DANCE 7/10 Deca 
TESTIMONY 6 /10  Sphinx 
BLUEBERRY HILL 5/10 Deca 
THE BLOB - horror/10 Deca 
THE ACCUSED 8/10  Deca 
STAND AND DELIVER 7/10 Skoop

'De hoofdstraat, Rialto, de metrolijn, en u?“


