
11.11.11. doet het weer

VLUCHT DE NAMIBIER, STORM IN
Het Nationaal Centrum voor Ontwikkelings - 
Samenwerking (NCOS) organiseert elk jaar een 
typische Schotse actie: collectebussen voor een 
"goed doel" sieren ons straatbeeld en jongelui 
proberen op ludieke wijze de bezetters van de 
tramhokjes in regenachtige dagen aan te zetten 
tot vrijgevigheid ten voordele van "De 
Medemens". Jawel, je had het al geraden: 
11.11.11 komt onze rust weer verstoren.
Een eerste stap tot sensibilisatie van de 
politici (want wij weten het allemaal al lang) 
werd gezet d.m.v. een ludieke petitieaktle die 
uitgegaan is van alle studentenverenigingen van 
onze geliefde RUG. Die hebben aan vier bevoegde 
(?) ministers een mooi postpakket gestuurd met 
daarin voorvermelde petitie. Jammer genoeg had 
het 11.11.11.-comité nog de beleefdheid er 
genoeg postzegels op te plakken.
Dat de sensibilisering van de politici hoogst 
nodig is, blijkt wanneer we de resultaten van de 
beloftes van vorig jaar bekijken: in plaats van 
een stijging van de uitgaven voor 
ontwikkelingssamenwerking, stegen eerder die van 
de recepties, natuurlijk ten koste van het Doel. 
Hopelijk zijn de heren door de pas gepubliceerde 
studies nu wat ontnuchterd, want een en ander 
schreeuwt wel om maatregelen. Het NCOS probeert 
een oplossing te formuleren d.m.v. een 
grondstoffenplan : ten eerste zou er meer geld 
(o.a. via IMF) naar de ontwikkelingslanden 
moeten stromen, en dus niet ergens aan de 
handjes blijven plakken; ten tweede moet het 
rijke Noorden zijn protectionistische 
maatregelen t.o.v. de derde wereld opgeven en 
ten derde wil het NCOS de schuldenlast van de 
derde wereld op gevoelige wijze verminderd zien.

Spaar zilverpapier voor de zwartjes

Namibië zal de gemiddelde lezer vast niet 
onbekend zijn. Het is dat land dat door 
Zuid-Afrika onder een "zorgzaam" mandaat werd 
geplaatst, erdoor werd uitgezogen en nu 
eindelijk onafhankelijk zou kunnen worden. Voeg

Angola gekozen hebben. Daar worden ze opgevangen 
in een vluchtelingenkamp. Ter plekke probeert 
de SWAPO (onafhankelijkheidsorganisatie van 
Namibië) iets te doen aan het grote aantal 
ongeletterden onder de vluchtelingen. Voor de 
slechte verstaanders: er is dus een 
alfabetiseringsproject op poten gezet. Maar (en 
nu komt het) dat kost natuurlijk handen vol geld 
en dat is nu net (Ja,Ja) waar de organisatie een 
chronisch gebrek aan heeft. De 11.11.11.-actie 
van dit jaar probeert dit op te lossen door eens 
een diepe blik op Je goedgevulde portefeuille te 
werpen.'

Concentratie maar geen kampen

In Guatemala loopt ook niet alles van een leien 
dakje. Hoewel dit land pretendeert een jonge en 
gezonde democratie te zijn, heeft het NCOS toch 
zijn bedenkingen bij dit laatste. Op een of 
andere "onverklaarbare reden" verdwijnen daar 
aan de lopende band studenten en professoren, de 
kritische stem van Guatemala. Waar ze zijn, weet 
niemand, behalve als iemand weer eens een 
lugubere ontdekking doet. We moeten er geen 
tekeningetje bij maken, denken we.
Alsof dat nog niet genoeg is, heeft het leger 
tussen 1981 en 1983 een 400-tal dorpen 
platgewalst en de inwoners, grotendeels 
Indianen, het hoekje om geholpen. Hierbij werden 
vooral de leden van de coöperatieve vereniging 
"Selvadel Ixcan" geviseerd.
hierbij een grote zak zout axo je weet dat 
Zuid-Afrika zopas verklaard heeft zich niet te 
zullen verzetten tegen een eventueel 
communistisch regime in dat land, maar wel alle 
mogelijke geldelijke middelen ter beschikking 
zal stellen om dat te verhinderen (dat heet dan 
omkoperij).
Zelfbeschikking der volkeren, zei je?
Soit, ten gevolge van de bezetting door Zuid- 
Afrika zijn er een heleboel mensen die de 
vrijheid verkozen hebben boven de Apartheid 
(door Z-A ingevoerd) en die het hazepad naar

Gastcolumn

OPEN BRIEF
aan de lieve jongens van

ODALGRUPPE FLANDERN
Lieve vrienden,

Ik heb uw schrijven goed ontvangen, dank u wel. 
Ik ben zeer blij te vernemen dat het u allen 
goed gaat. Het was al lang geleden dat ik nog 
iets van Jullie had vernomen - van 1945 om 
precies te zijn, op een kaartje uit het zuiden 
van Chili na - en ik vreesde al dat jullie iets 
erg was overkomen. Maar gelukkig, ik lees dat 
het jullie goed gaat. Voor ik het vergeet, doe 
mijn welgemeende groeten aan nonkel Dolf, ik 
lees dat hij nog leeft - moet nu een wijze 
grijsaard zijn, waar vertoeft hij trouwens, 
kunnen jullie me bij gelegenheid zijn adres eens 
doorgeven, de ouwe rukker.

God, ik herinner me nog dat we samen al 
groentjes in het leger kwamen, en... of was dat 
zijn broer, scheisse dat geheugen. Sjonge,
jonge, dat ik dat nog mag beleven - nieuws van 
jullie.

Als ik het briefje doorlees merk ik dat Jullie 
nog geen haar veranderd zijn, nog altijd even 
ontstuimig... rinkelende glasscherven, laaiende 
vlammen, hahaha, vloeiend bloed, ik kom niet 
meer bij, leukerds. En dan die vlag op het 
Belfort, ik zie het zo voor me - hoe Otto - die 
hoort toch nog bij jullie? - hoe Otto met zijn 
worstenbuik de 999 trappen op worstelt met die 
vlaggestok - jongens, hou toch op. Wat ik 
evenwel niet begrijp - die infiltratie in, hoe 
bestaat het, linkse middens - bestaan die 
clubjes nog?

Maar terwijl jullie toch bezig zijn totale 
oorlogen te verklaren, ik herinner me op de muur 
van de Blandljn, links naast "IK HOU VAN JOU, 
KATRIEN" de ietwat grove, discriminerende slogan 
"FASCISTEN BUITEN" opgemerkt te hebben, een 
tijdje geleden. Nu zijn die muren gelukkig

witgewassen, maar de auteur ervan moet nog 
ergens rondlopen en zal dan wel een van die 
zogenaamde grootmuilige raddraaiers 
(schitterende beeldspraak trouwens) zijn. Wie 
weet kan die Katrien van eerdergenoemde 
muurtekst jullie niet verder helpen. Zoek haar 
naam eventueel in jullie 'adressenbestand', wat 
dat ook moge voorstellen. Ik maak uit jullie 
briefje op dat jullie in Gent gedomicilieerd 
zijn. Aardig stadje, nietwaar, geen Berlijn 
natuurlijk, maar leuke huisjes met warm water en 
overal gasvoorziening. Moet een droom voor 
jullie zijn, toch? En werk hebben jullie ook al, 
ik sta erop jullie te feliciteren. Het is 
weliswaar een ondankbare job, maar iemand moet 
het doen, nietwaar. Wat zouden we zijn zonder 
ophaaldienst die ons vuil opruimt? En wie zijn 

de schilders? Als Jullie wat tijd over hebben 
kunnen jullie mijn deuren en vensters ook eens 
aanpakken. Die kunnen een likje verf best 
gebruiken.
Tot slot, Jullie schrijven het zelf, ik weet 
inderdaad niet waar jullie zitten. Ik kan dit 
briefje dan ook niet opsturen, maar ik ben ervan 
overtuigd dat jullie het tweewekelijkse stukje 
van jullie oude 'kameraad' lezen. Ontvang 
hierbij dan ook mijn welgemeende groet.

Erik Von Crompuy.

Nevenstaande 'open brief' werd teruggevonden in 
de brokstukken van de vakkundig gemolesterde 
brievenbus van het secretariaat van de 
Marxistisch - Leninistische Beweging (MLB). 
Omdat een open brief nu eenmaal OPEN dient te 
zijn, willen we u hem niet onthouden.

GUATEMALA
Het NCOS meent dat de nood aan daadwerkelijke 
hulp daar zo dringend is, dat zij via haar 
11.11.11.-actie geld wil inzamelen voor een 
medische dienst. De klemtoon zou vanzelfsprekend 
komen te liggen op de eerste-hulpverlening. 
Daarnaast zou er ook een lading vroedvrouwen 
gedropt worden, kwestie van iets te doen aan de 
grote kindersterfte.

Het nuttige en het aangename

Wanneer Je dit leest, is de info-avond over het- 
project in Guatemala al achter de rug. Dat is 
niet zo erg als je Schamper leest, want wij 
weten je steeds een mooie synthese van het meest 
relevante te serveren. De info-avond over het 
project Namibië kan je wel nog meemaken :op 
maandag 6 november zal om 20 uur het auditorium 
A (Blandijn) gevuld worden met enthousiaste 
mensen zoals jij. Vertegenwoordigers van o.a. de 
SWAPO zullen je daar onderhouden met grapjes van 
eigen bodem.
De volgende kick kan je halen op de speelfilm 
"De moed van het volk " (di. 7 november 20 u 
Blandijn aud.C). De film verhaalt de 
massaslachting door het Boliviaanse leger op de 
mijnwerkers van Siglo XX.

Voor diegenen onder Jullie die geen enkele les 
missen en die er nooit genoeg van kunnen 
krijgen, organiseert 11.11.11. een reeks 
colleges over de Derde Wereld. (Dinsdag 7 en 
donderdag 9 november).

Ook je rammelende maag wordt het zwijgen 
opgelegd : op donderdag 9 november wordt er in 
de studentenrestaurants een maaltijd met een 
onuitsprekelijke naam uit de keuken van 
Guatemala geserveerd. (Vermelding op verzoek : 
ook in het universitaire ziekenhuis 
verkrijgbaar.)
Tenslotte wordt er GEFUIFD I De Brug opent zijn 
deuren voor fuif - nummers en aanverwanten op 
donderdag 9 november vanaf 20 uur.
Be there or be square.
Idee

OPER BRIEF AAS HET UITSCHOT.

BETREFT: VERGELDIN GSK1KPAGNB "ADOLF HTELEH (*16 8 ^-1 9 3 9 >-EH IEPT ! "

GEGROET !

V A  MAANIOLANGS INFILTRATIE 13  LINKSE EEDDEHS Z IJN  R I J  ER 
D J GESLAAGD EEN UITGEERHD ADRESSENBESTAND SAMEN IE  STE L- 
T-TTJ, EN D IT  WENDEN R IJ  DAR OOK AAR OB JU L L IE  SCHRIPTELIJZ 
DE TOTALE OORLOG TE VERKLAREN. I E  TOTALE OORLOG DIE D E F I-  
H H I E P  ROET A7EEKZNEH HET ATZE VDIESVEff Ri PE R S, ASOCIALER 
ES KFT.ARTTPtiTK VAN ONZE FUÏÏHEB.

WE HEBBEN HET VOORAL GEHUKT OP PE KOPSTUKKEN EN DE GROOT- 
HUTLIGE RADDRAAIERS DER ANTI-RATÏONALISTISCHE KRACHTEN.
EEKS DAT VUIL OPGERUIMD, ZULLEN' HUN VOLGELINGEN WEL VAN-
ZELF BESEJFEN VAAR HUN PLAATS I S  !
B I J  WIJZE VAN OPWARMING WEBDEtf TE GENT,* VIN WAARUIT W IJ .
ONZE STR IJD  ZULLEN AANVANGEN I S  LEIDEN, REEDS DE WQNTNSgH 
VAK EER AANTAL VXW JULLIE KttfERADEN AANGEFAgT. DOCH WEET 
]&T~WÏ3~HET~H IET~BIJ~ V HNSTEHS~ E T  DZUREH ZULLEN HOUDEN. . .
FEU VAN JU LLIE NECEBVRIENDJES WEED REEDS OP HARDHANDIGE 
W IJZE D U I O E L I G E M A A K T  DAT H IJ  Z IJN  AFDS-RIKROBEH NIET 
E U  BLANKE MEISJES DIENT TE TEESPHEIDEN ! *

U IT  MEDELIJDEN e n  SPORTIVITEIT BIEDEN W IJ JU L L IE , ONTAARDE 
EN MISLEIDE BLANKEN, NOG DE KANS T IJD IG  EEN VEILIG ONDER-
KOMEN TE VINDEN IN  NICARAGUA OP OOST-DUITSLAND (WAAR NU WEL
PLAATS GENOEG IS  . ! ) .  _____  _____
W IE HIER W IET OP INGAAT MOET HET MAAR WETEN: W IJ WETEN HEEL 
GOED WIE JU LLIE Z IJ N , WAAR JULLIE ZITTEN EK WAT JULLIE DOEN. 
JU L L IE  WETEN ECHTER NIET H E  WIJ Z IJ N , WAAR W IJ ZITTEN, DOCH 
WELDRA WIL WAT TE I *  STAAT ZIJN  TE DOEN !

FEEST: RINKELENDE GLASSCHERVEN'. VERVOLGENS: LAAIENDE VLAifllf lü. 
U IT E IN D E 1IJE : V U EISN ?.B LO ED  l ü

ZEG NIET DAT JU LLIE NIET WERDEN VERWITTIGD. W IJ HEBBEN T U D . . .  
TOT DE ODAL-VLAG OP EET BELFORT PR IJK T  ! ! !

K E IL  KIT1ER !

ODALGRUFFE ?U *D E R K .



Dossier ERASMUS

DE GROTE VERSTROOIING
Dat was in elk geval de receptie niet, waarheen 
ik mij op een kat(t)erige vrijdagochtend (zes 
oktober) in het gezelschap mijner 'scoop'-zieke 
kompanen met behulp van passer, kompas en enkele 
beginselen der boldriehoeksmeetkunde langs de 
net geboende gangen en met de luksueuze lift van 
het Rektoraat heb begeven.
Na deze mastodont-zin is het voor u, lezer, 
absoluut noodzakelijk eventjes deze editie naast 
u neer te leggen en uw blik op de Europese 
verten te richten. Voila; ziet u wat ik bedoel? 
Naast versnaperingen, schulmwijn, BRT-kamera's, 
een persmap en Martine Tanghe vond ik maar 
bitter weinig verstrooiing. Het was wachten op 
de indrukwekkende woorden van onze teergeliefde 
rektor. Ondertussen kan ik u verklappen wat De 
Morgen op 7 oktober nogal vetjes heeft 
afgedrukt: "Erasmusprojekt in de lift; 800
RUG-studenten entoesiast."
Dat alles wat maar enigszins Europees klinkt of 
riekt momenteel 'en vogue ' is, had u uiteraard 
allang begrepen. Men heeft het over éénmaking, 
eenheid in verscheidenheid. Men praat van 
uitwisseling van kuituren, Men koestert een 
droom. Aan de politieke en ekonomische kantjes 
wordt volop geschaafd. Ook het kulturele wordt 
niet verwaarloosd. Hier spelen de unlversltelten 
een belangrijke rol. Net als in de middeleeuwen 
wil men van de unlefs internationale instituten 
maken, waar elke student een kosmopoliet is, of 
toch minstens interesse toont voor wat er bulten 
de grenzen van zijn eigen land te belevon valt. 
Konkreet: ERASMUS. Het is u waarschijnlijk
bekend dat de gelijknamige humanist uit 
vervlogen eeuwen, onderandere auteur van 'Laus 
Stultitia' (Lof der Zotheid), evenmin veel op 
had met enggeestige en grensgebonden 
levensbeschouwingen.
Laten we eerst horen wat rektor De Meyer te 
vertellen had.

Wat de rektor te vertellen had
De universiteit is niet langer een ivoren toren. 
Dankzij het Erasmus-projekt krijgen studenten de 
mogelijkheid om de basiskennis die ze aan de RUG 
verworven hebben, te vervolmaken aan een 
universiteit in een ander EG-land. De RUG zelf 
stelt zijn eigen 'nouw houw' (ik citeer) ook ter 
beschikking voor buitenlandse studenten. De 
dertien projekten van vorig jaar zijn een bron 
van inspiratie voor de vijfendertig projekten 
van dit jaar. Over de deelnemers van die dertien 
pionierprojekten vindt u meer binnenin deze 
Verenigde Schamper.

Over uitdagingen en andere ongemakken

Onze gezellige universiteit heeft de Europese 
uitdaging aangepakt, lees ik in de (overigens 
schitterend gelay-oute) persmap. Verder in 
betreffende map werd deze boude uitspraak 
gestaafd.In 1987 werd een nieuwe Dienst Europese 
Onderwijsprojekten opgericht. Die werd belast 
met de promotie en de koördinatie van de nieuwe 
Europese onderwijsprojekten. Gert Buelens 
hierover: "Als bepaalde profs willen deelnemen 
aan Erasmus, komen zij naar ons toe. De Dienst 
Europese Onderwijsprojekten spoort dan projekten 
op waarbij zij kunnen aanknopen. We hebben dus 
een heel praktische funktie, bievoorbeeld het 
bezorgen van de juiste adressen van de juiste 
verantwoordelijken. Daarnaast kregen we ook 
voorbeelden van geslaagde projekten. Daaruit kan 
men zich een idee vormen over hoe zo'n projekt 
hoort te verlopen, over de kosten en over

bepaalde aspekten van akademische erkenning. 
Onze voornaamste funktle is dus informatie te 
verspreiden, niet alleen onder het akademisch 
personeel maar ook onder de studenten. Zo is de 
Dienst Europese Onderwijsprojekten ook 
verantwoordelijk voor de verzorgde brochure die 
iedere student samen met zijn studentenkaart 
heeft ontvangen. Hiermee zorgen we voor een 
algemene bewustmaking van het Erasmus-projekt." 
De Dienst Europese Onderwijsprojekten vindt de 
hooggeboren lezer(es) op de tweede verdieping 
van het Rektoraat." Eén van die projekten is het 
ERASMUS- projekt (hier hebt u de link). Algemene 
bedoeling van de Dienst is onze universiteit 
terdege voor te bereiden op de Europese 
toekomst.
In het begin van het akademiejaar 1987-1988 kwam 
de RUG voor de dag met 9 Erasmusprojekten,
waarvan ■ — .... 1 i— interuniversitair
samenwerkingsprogramma en 8 studiebezoeken. Dit 
bleek slechts een voorproefje te zijn, want in 
het volgend akademiejaar kwamen reeds 83 
aanvragen binnen, waarvan 32 projekton 
goedgekeurd werden door hel Rreenmalmro. Door de 
aktieve deelname aan 13 samenwerkingsprogramma's 
en 19 studiebezoeken kwam onze unief voor het 
eerst op de lijst van liet Europees Universitair 
Netwerk. In dat kader verwelkomde de RUG In de 
loop van vorig akademlejnar IA hul lenltindse 
Erasmusgasten, terwijl de eerste 28 KUU-Ernsmus- 
ontdekklngsrelzigers uitgestuurd werden naar 
diverse EC-lldstaten. Het zijn die pioniers die 
wij tussen de bubbels van de schulmwijn konden 
ontwaren. Samen met de professoren die hun 
verblijf aan een buitenlandse universiteit
mogelijk maakten, werden zij aan de pers 
voorgesteld. Bij de Erasmuspioniers zijn de 
Landbouwfakulteit en de Toegepaste Wetenschappen 
vertegenwoordigd maar ook de Filosofie, de 
Psychologie & Pedagogie, de Geologie, de

Romaanse Filologie en de Duitse laai & 
Letterkunde.

Na de receptie
De RUG lijkt dit akademiejaar in dezelfde 
dynamische trant door te gaan: niet minder dan 
110 projekten werden bij het Erasmusburo 
ingediend, waarvan 52 samenwerkingsprogramma's 
en 58 studiebezoeken.
De RUG presteert nog beter dit derde
Erasmusjaar: door de selektie van 35
interuniversitaire samenwerkingsprogramma's
haalt de RUG een slaagpercentage van 67%, 
terwijl vorig jaar slechts 38% . Het doet u en 
mij reeds lichtjes duizelen, maar er komt nog 
meer: terwijl het aantal goedgekeurde
samenwerkingsprogramma's voor heel Belgiaa met 
40% toenam, kon de RUG haar goedkeuringen zien 
ver-drie-vou-di-gen (een aangroei van 200%). Het 
procentuele aandeel van de RUC-projekten in 
Belgiaa nam toe van 6,3% in 1988- 89 naar 12,8% 
voor 1989-90.

En het geld ?
De inspanningen van de RUG-promotoren vertalen 
zich financieel in een globaal
studiebeurzenpakket van 83.010 ECU (of een goeie 
3.500.000 frank), beurzen die de RUG tijdens het 
komende akademiejaar aan haar eigen 
Erasmusstudenten kan bezorgen. De voorlopig 
toegekende werkingskredieten voor de 
samenwerkingsprogramma's waaraan de RUG zal 
deelnemen, bedragen het drievoud van de voor het

voorbije akademiejaar uitgekeerde fondsen (een 
korpulente 230.000 ECU of 9.890.000 frank).
Even bemoedigend zijn de resultaten voor de 58 
aangevraagde studiebezoeken: door de goedkeuring 
van 38 studiebezoeken (een verdubbeling 
tegenover vorig akademiejaar), kunnen dit jaar 3 
professoren, docenten en leden van het 
Wetenschappelijk Personeel van de RUG tijdens 
een verkenningsbezoek aan buitenlandse 
universiteiten de basis gaan leggen voor een 
samenwerkingsprogramma in het volgende 
akademiejaar. Hiervoor krijgen zij een totaal 
pakket van 74.400 ECU (of 3.200.000 frank) ter 
beschikking.
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Santander

of het Web van Salamander 

(alleen al omdat het rijmt)
Sinds december 1988 is onze gastvrije 
universiteit ook volwaardig lid van de 
prestigieuze Santandergroep, een netwerk van 
Europees georiënteerde universiteiten, dat op 
het ogenblik 23 leden telt uit de verschillende 
EG-lidstaten.Tijdens een Europees Weekje eind 
april '89 mocht de RUG reeds als gastheer 

optreden voor de eerste plenaire bijeenkomst van 
de S-groep. Een Steering Committee zal in de 
toekomst voor de optimale koördinatie van het 
Europese beleid van de aangesloten 
universiteiten zorgen. Van dit bestuursorgaan 
maakt ook de RUG sedert mei '89 effektief deel 
uit.

Ken Uw Lingua
Europese instellingen beraadden zich reeds in 
Trieste over de implikaties van het nieuwe 
Lingua- programma dat de Europese Kommissie op

28 juli jongstleden goedkeurde, en ja hoor: RUG 
maakt deel uit van die Europese instellingen. 
Voor dit initiatief, dat speciaal bestemd is 
voor het bevorderen van de talenkennis binnen de 
EG, werd een stevig budget uitgetrokken van 9 
miljard frank gespreid over de komende vijf 
jaar. Met blozende trots verhaalt de persmap hoe 
de RUG al vanaf dit akademiejaar inspeelt op 
deze unieke Europese kans die haar geboden 
wordt. Het Lingua- programma vormt een parallel 
circuit met het bestaande Erasmus-netwerk, maar 
met dit verschil dat het uitsluitend bedoeld is 
voor talenrichtingen. Op deze manier verhogen de 
kansen op aanvaarding van 
samenwerkingsprogramma's ingediend door de 
fakulteit Letteren en Wijsbegeerte aanzienlijk, 
terwijl voor Initiatieven van andere fakultelten 
meer ruimte komt binnen het bestaande 
Erasmus-programma.

En nog iets

Nog ««n b«vlj* voor d* Europan a l l u m  van do 
RUG is haar saloktia tijdens hot vorig 
akademiejaar voor het pilootprojekt dat de 
Europese Kommissie heeft opgezet om de 
problematiek te bestuderen van het
puntenoverdrachteysteom, het ECTS-programma. Uit 
de 454 ingediende kandidaturen uit de hele 
Europese Gemeenschap werd de RUC weerhouden als 
een van de 81 suksesvolle kandidaten. Dit 
projekt loopt over zes Jaar en zal, wat de RUG 
betreft, op het gebied van de geschiedenis, de 
erkenning van de in het buitenland doorgebrachte 
studieperiodes nagaan, alsook de evaluatie van 
de eksamens e.d. Bovendien biedt het
pilootprojekt ook aan RUG-studenten de 
mogelijkheid om een deel van hun historische 
opleiding te genieten in één van de 15
partner-universiteiten in het projekt. Hiervoor 
stellen de Europese instanties de RUG jaarlijks 
een tiental studiebeurzen ter beschikking.
Waar heeft onze historische fakulteit dat aan 
verdiend? (m.a.w. de selektiekriteria), wel: de 
akademische reputatie van de fakulteit, het 
Europees engagement van de universiteit (RUG 
verovert Europa met wijsheid en met liefde, 

yeahl) en haar deelname aan inter-universitaire 
samenwerkingsprogramma's binnen het
Erasmuskader.

Tenslotte
Het Duitse departement is een kleine dienst, 
wist de heer Verhofstadt ons te vertellen, toch 
zijn er drie studenten bij de pioniers! Hoe dit 
mirakel te verklaren? Nog meer verwonderlijk is 
dit hemelse wonder vanwege het feit dat alles zo 
snel is gegaan, dat er dus slechts een beperkte 
voorbereiding mogelijk was.
De nuchtere verklaring voor dit mystieke wonder 
is drievoudig: ten eerste kenden de diensten van 
de 'korresponderende' universiteiten (RUG en de 
unief van Aken) elkaar reeds, bovendien is het 
met kennis van een vreemde taal makkelijk 
kontakten leggen in het buitenland, tenslotte 
(daar hebt u de link met de tussentitel) speelde 
de persoonlijkheid van de studenten een grote 
rol. Ze waren ekstravert. Bovendien kenden ze 
goed Duits en hadden ze al verschillende 
kontakten in Duitsland (vrienden...).
Om te besluiten een persoonlijke noot van 
ondergetekende: Erasmus is prachtig! Was er een 
universiteit op Paaseiland of op Kaap Hoorn, dan 
zag je me hier in Gent niet meer!
BeL

OLIJFJE IN GENT

De Nederlandse Olivia Verkade is 19 en 
Erasmus-studente. Hoewel ze afkomstig is uit Den 
Haag volgt ze al 9 jaar Engelstalig onderwijs, 
aan de Britse school in Nederland en op Engelse 
kostscholen. Ze heeft er al twee jaar studie 
opzitten aan de universiteit van Edinburgh 
(Schotland). Dit Jaar zit ze in de eerste 
licentie geschiedenis aan de RUG in het kader 
van het Erasmus-project. Of ze even Edinburgh 
kan voorstellen aan de RUG-studenten?
"Ja hoor!"
"De universiteit is ongeveer even groot als de 
RUG, maar de mentaliteit is er wel heel anders. 
Dat ligt vooral aan de stad Edinburgh zelf. Het 
is een heel grote stad; de universiteitsgebouwen 
liggen er dan ook meer verspreid. Het is er 
daarom niet minder gezellig; je gaat er gewoon 
naar de cafetaria zoals hier en zo. Maar zoveel 
cafeetjes en terrasjes als hier zijn er toch 
niet."
"De studenten wonen in homes of op flats. In de 
homes kan je trouwens alleen de eerste 2 jaar 
terecht." Olivia zelf vormt als Erasmusser een 
uitzondering op die regel, want nu verblijft ze 
in Home Boudewijn.
SCHAMPER: Wat valt Je op aan de Belgische manier 
van lesgeven?
"Allereerst het aantal vakken: élf! Ik schrok me 
rot toen ik dat hoorde. In Edinburgh had ik maar 
drie colleges per week. We moesten wel zeer 
uitvoerige verhandelingen schrijven voor elk 
vak, die zeer zwaar doorwogen op het eindcijfer. 
Ik vroeg me dus af hoe ik dat ooit met 11 vakken 
zou kunnen klaarspelen. Naast die drie colleges 
zijn er ook zogenaamde 'tutorials'. Hierbij komt 
een prof samen met een achttal studenten, zo'n 
beetje te vergelijken met een seminarie hier." 
(NVDR: Vooral met de seminaries die Karei Van De 
Woestijne hier gaf!) "Ik vind het best leuk dat 
je hier het ene uur in een auditorium zit, zoals 
bij 'Geschiedenis van de Nederlanden', en het 
andere in een seminarie met 10 mensen."
SCHAMPER: Hoe was de opvang hier in Gent, een 
doolhof met een onontcijferbare studiegids als 
enige wegwijzer?
"Dat viel best mee. Ik kreeg veel hulp van Rudy

De Potter, de algemene coördinator voor 
Erasmus-studenten aan de RUG, en vooral van Luc 
François, die voor de sectie geschiedenis 
instaat. Deze laatste heeft met mij m'n 
lessenrooster uitgestippeld en me een 
rondleiding gegeven. Hij stapte zelfs helemaal 
met me méé naar de vreemdelingendienst!" 
SCHAMPER:. Hoe verloopt het Erasmus-project in 
Edinburgh?
"Het kent zeker niet hetzelfde succes en 
enthousiasme als in Gent. Er is een leuke 
informatiebrochure maar die slaat niet zo goed 
aan. Dit jaar zijn er nog geen 10 deelnemers! Ik 
denk dat de beperkte talenkennis van de Britten 
daar voor veel tussenzit: als er al eens iemand 
vertrekt, is het meestal naar Ierland. Edinburgh 
doet wel pas voor de eerste keer mee dit jaar." 
SCHAMPER: Hoe heb jij dan iets vernomen over
Erasmus?
"Van een prof. Hij zei gewoon: 'Wie
geïnteresseerd is, steekt nu zijn vinger op', en 
dat deed ik dus maar."
SCHAMPER: Hoe denk je dat Erasmus zal bijdragen 
tot Je studieresultaten? Zal een studiejaar - 
misschien gemakkelijker - aan een buitenlandse 
universiteit de waarde van je diploma niet doen 
dalen?"
Ja, ik kon waarschijnlijk hoge cijfers halen 
volgend jaar als ik dit jaar gewoon in Edinburgh 
was gebleven. Volgend jaar heb ik namelijk maar 
2 vakken en moet ik dus 2 'mini-thesissen' 
schrijven, en misschien ben ik die gewoonte al 
wat kwijt. Maar als je bijvoorbeeld voor een 
baan gaat solliciteren zal zo'n jaar in het 
buitenland best gewaardeerd worden, denk ik. Het 
bewijst toch dat je zin voor initiatief hebt en 
dat je op je eigen pootjes kan staan. Eigenlijk 
trek ik me dat soort dingen helemaal niet aan. 
Ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind!"
Dat ze het leuk vindt is wel duidelijk. 
Onmiddellijk na dit interview loopt Olivia een 
VGK-praesidiumlid tegen het lijf en begroet die 
enthousiast. Na amper één maand in Gent is de 
sympathieke Olivia al behoorlijk thuis in Gent. 
Otsy
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LIEVE
Mevrouw Lieve Van den Bossche-Bracke, algemene 
coördinator van het Erasmus-projekt te Gent, kon 
ons niet te woord staan wegens tijdsgebrek. In 
een volgende Schamper dus Lieve Intiem?

LIEVE LIEVE

LIEVE

Meanwhile...

Het beloofde Erasmus-dossier is wegens tijds- en 
plaatsgebrek Behoorlijk versnipperd. In een 
volgende Schamper vind je dan ook niet alleen 
een interview met Lieve Van den Bossche-Bracke, 
maar ook met twee zgn. "pioniers" die speciaal 
voor u, toekomstig Erasmusser, hun hart 
uitstortten en hun persoonlijke bevindingen te 
grabbel gooiden. Met mijn nederigste ekskuses, 
vanzelfsprekend. (theus)_______________________



RACISME

RACISME, VER VAN MIJN DEUR, 

DACHT U ?

2. WARRIOR

Wij, de rcdakteurs wan Scharnier, vinden al wat wij presLcren uniek en niet te overtroffen, 
laat staan te evenaren. Wat moer is, geen haar op onze briljante hoofden denkt er nog aan 
om redakteurs-in-spó, laat staan uzelf, toe te laten tot onze wekelijkse vergadering op 

vrijdag om 13h00.

Er werden al kontakten gelegd met een aannemer om onze drempel met zo'n slordige twee 
meter te laten verhoyen, en wij zijn absoluut niet van plan nog te vertellen, laat slaan 
te afficheren, dat wij genieën vergaderen in studentenhuis 'De Drug', tweede verdieping. 
Eventuele briefjes met voorstellen tot medewerking worden vanaf nu netjes uit onze brieven-
bus op de eerste verdieping gevist en ter plekke aan onze uitgehongerde hoofdredakteur 

gevoerd.

Kortom, wij zijn een elitair stelletje zakken en willen dat graag zo houden, dank u. Ai nor 
wij een bal zouden geven om de heetste roddels uit uw kring, home of CakuUcil, laat slaan 
om relevante informatie. Alsof wij ons zouden kunnen vergissen, laat staan onszelf herhalen.

JACQUELINE

JACQUELINE

Xenofobie, racisme, antiracisme. Het zijn 
woorden die ons niet onbekend voorkomen. Sedert 
de markante (want alarmerende)
verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok heeft 
de media hierin een dankbaar onderwerp gevonden. 
Partijvoorzitters leggen ronkende verklaringen 
af en de huidige koalitie heeft een Koninklijk 
Kommissaris voor migrantenbeleid geïnstalleerd 
(die zich voorlopig beperkt tot het kwistig 
versturen van beleidsnota's). Het mag duidelijk 
zijn dat deze initiatieven vaak ver van de 
werkelijkheid afstaan.

Mijn gebuur is een Turk

Zo rommelde het de afgelopen weken in ons 
eigenste Gent, meer bepaald in de buurt rond de 
Geuzenberg, waar men een hoge koncentratie 
vreemdelingen aantreft. In de Gentenaar en de 
Vooruit kon je regelmatig koppen lezen als 
"Protest op de Geuzenberg", "Buurtbewoners 
Geuzenberg vinden dat problemen worden 
opgeschroefd" en "Temmerman heeft het verbruid 
bij wijkkomitee Geuzenberg". Het komt erop neer 
dat de bewoners (uitsluitend Belgisch) van de 
sociale woningen op de Geuzenberg een petitie 
ondertekend hebben waarin ze de last die ze 
vanwege migrantenkinderen ondervinden
(vervuiling plantsoenen, vandalisme,
lawaaioverlast) en de laksheid van de politie 
aenklagen. Olv. van Vlaams Blok-gemeenteraadslld 
Francis Van den Eynde vormen zij een wijkkomitee 
dat 'geheime' vergaderingen belegt. Burgemeester 
Temmerman reageert onmiddellijk door twee 
hoorzittingen te houden: êèn nogal woelige met 
de ondertekenaars van de petitie en de bevoegde 
schepenen en een andere met de Turkse 
buurtbewoners. Hij belooft maatregelen. De ene 
partij noemt het een gebrek aan politieke wil om 
de problemen daadwerkelijk aan te pakken, de 
andere stelt dat de problemen opgeschroefd 
worden en te wijten zijn aan het tekort aan 
speelruimte en slechte huisvesting.

Demokratie Halk Kaltar Dernegi
Deze op zijn minst tegenstrijdige verklaringen 
deden mij belanden bij het DHKD, een Turkse 
zelfhulporganisatie die reeds tien jaar bestaat. 
Ze bemiddelt tussen de Turkse en de Vlaamse 
bevolking in een buurt waar 40 tot 70 procent 
migranten wonen. Konkreet wordt dit vertaald in 
sociaal dienstbetoon, taallessen (Turks of 
Nederlands, naargelang), bikulturele jeugd- en 
kinderwerking. het versjpreiden van een 

informatief tweetalig blad, voorlichting i.v.m. 
onderwijs-mogelijkheden en de opvang van 
politieke vluchtelingen. Het centrum is 
gevestigd in de Molenaarsstraat 67 (omgeving van 
het Rabot). De permanente werking wordt samen 
verzorgd door een Turk en een Belg.

Wat U nog niet wist
Vincent Pauwels, geboren Gentenaar, helpt mij 
vriendelijk-doeltreffend van mijn
nieuwsgierigheid af. Hij is een bebaarde 
dertiger (dragen alle maatschappelijk werkers 
een baard?) die al aan zijn derde nepstatuut toe 
is, als GEKO ditmaal. Hij biedt mij koffie aan, 
als teken dat een spervuur van vraag en antwoord 
kan beginnen (mijn hand doet nog pijn van het 
driftig pannen, mijn hoofd ook, nu ik aan berg 
antwoorden ziften moet, gebrek aan speelruimte, 
weet u wel). Kunt u de situatie in deze buurt 
eens schetsen?
"Van het Rabot tot aan de Tolpoort heb Je dus 
een uitgestrekte wijk waar veel migranten wonen. 
Veel mensen zijn steuntrekkers. De enige goeie 
behuizing vind je in de sociale woonwijken die 
meestal privé-initiatieven zijn en gewoonlijk 
migrantengezinnen uitsluiten, zoals op de 
Geuzenberg waar dat konflikt ontstaan is. Tot

SCHAMPER is het ongebonden, pluralistisch 
studentenblad van de RUG. De redaktie bestaat 
uit vrijwilligers en komt elke vrijdag om 13.00 
u samen in studentenhuis De Brug, tweede 
verdieping, St. Pietersnieuwstraat 45. Tel. 
sekretariaat studentenhuis 25.99.93. 
Lezersbrieven zijn welkom; naamloos is echter 
prullemand. Op uw grondig gemotiveerd verzoek 
laten we uw naam weg. Lezersbrieven hebben 
betrekking op de RUG in het algemeen of artikels 
in Schamper.
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hier toe waren er eigenlijk weinig problemen, 
tenzij de kleine kommunikatiestoornissen die 
iedereen wel es meemaakt onder buren. Doorgaans 
werden die vrij snel opgelost."
Hoe is zo'n konflikt dan kunnen ontstaan?
"In deze buurt is er een opvallend gebrek aan 
speelruimte. De talrijke Turkse kinderen
voetballen dan op straat, de haJ rolt op de 
tramrails met al meer dan één tragisch ongeval 
als gevolg. Of ze spelen verstoppertje in de 
plantsoenen van de sociale huizenblok aan het 
Berouw (de enige plaats met veel groen, ik ben 
gaan kijken, nvdr). De bloembakken (katjeduik!, 
nvdr) werden vlugger vuil en 's avonds laat was 
er soms nog lawaai van spelende kinderen. 
Francis Van den Eynde, de huisbewaarder
notabene, heeft dan een petitie laten
ondertekenen door de huurders, waarin sprake is 
van wapendracht en allerlei vandalenstreken.
Zijn er provokaties geweest?
"Ja. Van den Eynde is dan begonnen met het 
fotograferen van alles wat enigszins als
bezwarend kon gelden voor de Turkse gemeenschap, 
om te eindigen met het fotograferen van Turkse 
vrouwen en meisjes. Ik denk dat het hele
konflikt geschapen is vanuit éèn welbepaalde
hoek, zodat men zich een alibi kon verschaffen 
om de migranten frontaal aan te pakken."
Volgens u kan men dit voorval gerust een hetze 
noemen?
"Jazeker. De zaak is duidelijk opgeschroefd. Het 
is trouwens biezonder merkwaardig dat 
uitgerekend daar zo'n heibel is ontstaan,
terwijl er hier, met een even grote koncentratie 
migranten-Belgen nooit echte moeilijkheden
geweest zijn."
Welke maatregelen zijn er dan genomen?
"Iemand van de Vlaamse bewoners die niet akkoord 
ging met de petitie -want die waren er ook-' 
heeft het Schepenkollege aangeschreven. 
Temmerman heeft dan de partijen afzonderlijk 
gehoord. Drie dagen later stond er al een 
speelpleintje bij het Berouw. Men heeft beloofd 
de terreiren van de leegstaande Texasfabriek als 
speelruimte in te richten. Er is deze keer 
blijkbaar meer politieke wil dan doorgaans het 
geval is. Of dit er nu echt komt, en of de 
huisvesting zal verbeteren, hangt allemaal af 
van een Bijzonder Plan Van Aanleg dat nog 
goedgekeurd moet worden."
Hoe is de toestand nu?
"Rustig. De reinigingsdiensten doen beter hun 
werk -en de politiediensten houden een ekstra 
oogje in het zeil. Er kan nog weinig aanleiding 
tot klachten bestaan. Zoals ik al zei, de hele 
zaak is sterk overdreven."

Hoe ik verkozen word
Veel wijzer dan voorheen verlaat ik het 
gebouwtje. Thuis blader ik in een buitgemaakt 
eksemplaar van het Vlaams Blok-tijdschrift 
Belfort.
"Vanaf januari start onze operatie GENT AAN DE 
GENTENAARS: wij pakken frontaal het
gastarbeidersprobleem aan dat in heel wat Gentse 
wijken met de dag pijnlijker wordt. Het is de 
bedoeling om overal waar het moet hoorzittingen 
op het getouw te zetten. De Gentenaars kunnen 
openlijk en rustig vertellen wat hen in dit 
verband op het hart ligt, zodat wij hun klachten 
in een zwartboek kunnen bundelen. Wij maken dit 
zwartboek dan over aan de bevoegde instanties en 
aan de pers.
Dus: de mouwen opgerold en allemaal tesamen de 
schouders eronder want we zullen zeker niet met 
teveel zijn om dit alles tot een goed einde te 
brengen.
Voor Vlaanderen, Houzee, Francis Van den Eynde." 
0 ja. Tussen haakjes: de unief beperkt zich niet 
tot het (eenmalig?) organiseren van een 
antiracisme-week. U kunt zich ook aansluiten bij 
het SIMS, een pluralistische werkgroep rond 
multikulturele samenwerking, te vinden in de 
Brug. Houzee.
Henry

Schamper

schrijft voor Amnesty

Greetje van Amnesty zaagt ons nu al dagen de 
oren van het hoofd omdat wij een verkeerd adres 
in de info-brochure "De Brug" gepubliceerd 
zouden hebben. Voor alle duidelijkheid: wij zijn 
niet de ouders van dat misbaksel waarin een blad 
werd bijgevoegd met de "errata". Wie dit blad 
niet kreeg, verstond van sommige verhaaltjes 
geen bal en wie het wel kreeg, mocht een puzzel 
oplossen. Maar Schamper heeft een goed hart en 
daarom willen we wel eens vermelden dat Amnesty 
International niet op de eerste en de derde 
woensdag van de maand vergadert, maar wel op de 
tweede en de vierde. De tweede woensdag wordt er 
gezellig gekeuveld over het bloed aan de muur en 
de vierde woensdag schrijven ze daar stukjes 
over die dan naar regeringsleiders gestuurd 
worden in de hoop de gouden griffel toegekend te 
krijgen.
Het contactadres voor Amnesty International is:

Greetje De Queker,
Willem Tellstraat 7, 9000 Gent.

Zonder dank.
Flor Verschaeve

In onze *ion-serie "zet eens iemand in het 
zonnetje" <0kee, we geven het toe, idee gepikt 
van een goedkoop pulpblad. Maar zijn wij niet 
nog goedkoper?), deze Schamper: Jacqueline 
Drieghe. Jacqueline werkt al zes jaar aan de 
RUG, een dezer dagen moet ze dus gewoon een 
doctoraatstitel krijgen. Een ding is zeker, de 
Schamper-redaktie simply loves her.U kent 
Jacqueline wel: ze is de blozende dame achter de 
"comptoirs" in de Brug. Tussen twee broodjes 
door vindt ze altijd tijd voor grapjes en 
bemoedigende woordjes voor arme studentjes als u 
en ik. (Uw Schamper-redakteur huilt nu vele hete 
tranen van ontroering, al was het maar vanwege 
het aantal verkleinwoordjes in de vorige zin.) 
Volgens ons is ze gewoon een geïnfiltreerde 
psychologe maar "Oejejoei. Schrijf dat maar niet 
op. Ze zouden nog denken dat ik het hoog in mijn 
bol heb".
"Ik zeg gewoon mijn gedacht tegen de studenten. 
Ik heb zo eens tegen een jongen uit de 
Vlerick-school gezegd dat hij een dikke nek 
geworden was en blijkbaar apprecieerde hij dat: 
sindsdien is hij veel veranderd. "Schamper

begint zo stilaan te vermoeden dat Jacqueline 
hier graag werkt. Right? "Tuurlijk! Door de 
omgang met de studenten blijf ik Jong en er is 
een goeie sfeer in de Brug.
De Brug, met zijn vaste publiek, la trouwens de 
gezelligste resto. Hoewel. In de cafetaria van 
de Overpoort kende ik ook veel 'apothekers', 
'dokters' en 'advokaten', die ik nu nog 
regelmatig tegenkom. En in home Fablola! Daar 
hebben we de morgen na een T-Danaant, met een 
dlsco-bar nog staan schoonmaken op muziek van 
Humperdinck." Aha! Die Engelbert toch. Als Je nu 
eens opnieuw jong was en een studierichting kon 
kiezen, wat zou het worden?
"Rechten. Om advokaat te worden. Ik praat 
namelijk graag, mijn dochter beweert zelfs dat 
ik teveel praat!" Enkele dagen na dit interview 
klampt Jacqueline ons herhaaldelijk aan: "Laat 
dat van die advokaat er maar van tussen. Ze 
zouden denken dat ik het hoog in mijn bol heb. 
En dat van die psycholoog ook, haa!" Daarom 
eindigen we met volgend statement: JACQUELINE 
HEEFT HET NIET HOOG IN HAAR BOL! 0tsy 
Wij daarentegen!



Boek

SANPAKERNOGEENTJE

Op een vrijdag de dertiende dwaal ik eenzaam 
door de ribben en tussen de ingewanden van Cités 
Cinés. Ik voel me als een woestijnrat op een 
autokerkhof, een zwerfkat op een vliegdekschip. 
De laatste keer dat ik er kwam, baande ik me een 
weg door miljoenen medepassagiers, terwijl mijn 
koptelefoontje de vreemdste signalen 
doorstuurde. Het knelde me een beetje rond de 
oren; als ik m'n ogen sluit, voel ik de pijn nog 
een beetje.
Cités Cinés Revisited is een hallucinante 
ervaring. Ik sta wat te mijmeren op de 
Place-m'as-tu-vu, loop over het bruggetje de 
metrobuis in en zie op het grote plein achter de 
Avenue een handvol mensen de laatste hand leggen 
aan cje voorbereidselen voor de Nacht van de 
Film.
In de marge van Het Gebeuren speelt zich op de 
daken van Parijs een heel ander intiem tafereel 
af: in aanwezigheid van een schare genodigden 
vindt daar de doopplechtigheid plaats van 
SANPAKU, de nieuwe kleine ten huize van JEF 
GEERAERTS.
Iedereen is bijzonder lief voor oom Jef: 
uitgever DEFLO spreekt trots zijn waardering 
voor het boek uit en Fred BROUWERS zingt op zijn 
eigen getrouwe manier SANPAKU de sterren in. De 
mooiste bijdrage komt nochtans van cellist Hans 
MANNES (aan wie het boek opgedragen is): hij 
speelt de Sarabande van Bach en doet dit 
ijzingwekkend mooi. Geeraerts aanhoort dit alles 
diep ontroerd, zowat met tranen in de ogen. Hij 
ziet er voor een bijna 60- jarige bijzonder hip 
uit: zwarte lederen broek, zwart hemd, 
indianenkleurige lappentrui, paarse schoenen en 
het soort das, waar Tom Lanoye en Wouter 
Vandenhaute zich ook niet voor zouden schamen. 
Hij maakt een erg vermoeide en nerveuze indruk. 
Hij heeft de beer die hem onlangs in Alaska 
halsoverkop in de nek viel, blijkbaar nog niet 
helemaaal verteerd.
Het schrijven gaat hem stukken moeilijker dan 
vroeger, de machine loopt niet meer zo gesmeerd 
als weleer. SANPAKU telt amper 163 pagina's, 
terwijl Geeraerts de laatste jaren 
onveranderlijk kolossen produceerde. De auteur 
geeft grif toe dat dit boek hem zweet, bloed en 
tranen gekost heeft.Het loont echter beslist de 
moeite, SANPAKU is -dit verklap ik u nu al- 
zonder meer een meesterwerk in het genre.
SANPAKU is Japans voor "doodsogen", ogen die op 
het moment dat ze hun dodelijke kracht 
uitstralen, de kleur aannemen van het gefixeerde 
voorwerp. Vooral sommige samourai waren naar 
verluidt nogal in deze gevechtstechniek

beslagen. Wat de uitgever ook moge beweren, het 
is beslist geen toeval dat deze roman midden in 
het EUROPALIA JAPAN-gebeuren verschijnt. Wie 
Geeraerts legendarische actualiteitsgeilheid 
kent gelooft niet in een speling van het lot. 
Dit doet er echter allemaal zo erg niet toe, 
belangrijker is dat de lezer van de eerste tot 
de laatste pagina meegesleept wordt in een 
bloedstollend verhaal. Zoals steeds heeft de 
auteur zich minitieus gedocumenteerd en 
voorbereid, alleen komt zijn eruditief gepronk 
heel wat minder aanstellerig en geforceerd over 
dan vroeger. De pietepeuterige 
detailbeschrijvingen waarin hij zich meer dan 
eens verliest, kunnen we hem best vergeven, ze 
horen er bij Geeraerts nu eenmaal bij. Centraal 
in het verhaal staat een authentieke cello 
vanonschatbare waarde, een 19de eeuwse 
Vuillaume. Errond figureren een aantal 
personages, wiens leven direct of indirect in 
het teken van de muziek staat. De actie 
verplaatst zich voortdurend in de tijd en in de 
ruimte, al krijg je meer dan eens een 
onmiskenbaar beklemmend gevoel dat er iets 
mysterieus, ongrijpbaars aan het gebeuren is, 
dat het mansalljk bevattingsvermogen te boven 
gaat. De suspense-liefhebber komt hier 
uitgebreid aan zijn trekken: moorden worden 
gepleegd in de allerbeste traditie van Hitchcock 
en De Palma. Het bloed komt van onder je nagels 
en vermengt zich met het zweet op je 
vingertoppen. Dit inspireert me tot de stoute 
uitspraak dat Geeraerts misschien wel moe, maar 
lang niet versleten is. Wie zinnen kan schrijven 
als "Ik speelde een Sarabande van Bach en heel 
even rook de cello naar een reegeitje dat net de 
liefde heeft bedreven, haar staart wiebelt als 
een odori- garnaal, die je levend uit het water 
haalt, tussen je vingers houdt, overlangs 
splijt, in het sauskommetje doopt en dan opeet." 
(p27)die heeft nog wel een en ander in zijn 
mars.
PS: Graag zou ik u ook "Het Teplitzkwartet" van 
(Prof. Dr. emeritus aan de RUG) Jan L. Broeckx 
aanbevelen, een onvervalste musico-criminele 
fantasie in retro-stijl! Qua sfeer doet het me 
een héél klein beetje aan DE NAAM VAN DE ROOS 
denken, maar dan eigentijdser en komischer en 
twintig verdiepingen dichter bij de begane grond 
(in de veronderstelling dat het magnum opus van 
Eco de Boekentoren is).Beide boeken verschenen 
bij uitgeverij Manteau.
Piever

UNCLE
SCHAMPER

NEEDS 
YOU!

U, de ü a n ie d  Buyde va ii uw |(a k u td e id ,  de. noddeddande van uw home, de ip e u n n e u t  
van uw n ic h d in g . . .  Vengnood uw p u b d ie k ,  uw haam en voonad uw ego d a n k z i j  
Schampen! Be a l t  dhad yoa can b e , wond een Schampy!

Hou o m  op de hoogde oan de n ieu w d /en  udd uw n d u d ie n ie h d in g  oh home, o (  n e h n ijh  
zédh a n d ik e d i i n  hed m im d  p ne de n d ie u ze  »dudendenbdad van G'end. De h u id ig e  
n e d a k d ie  zed u op weg doon hed ve m d n e kke n  van adde in d ic h t in g e n ,  hed geven  
van v o e d m a a a g e n , hed venbedenen van d a a lf ia u d e n , e n z . . .

G e in d e n e a e e n d ?  Kom dan e em  d a n g i op onze n ed a kd ie ve n g a d e n in g  e t k e  v n i j d a g  
d o m e n  I3 h 0 0  en  1 4 h 0 0  i n  i d u d e n d e n h u i i  'D e  B n u g ' ( 2 d e  v e n d ie p in g )  ,
oh daad een boodschap achden i n  onze  b n ie ve n b u i, op de e em de  v e n d ie p in g  van 
hedzedhde a d n e i. . .

MOURIR C'EST COURIR UN PEU
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Of was het omgekeerd ?

<
<

1. VTK 494
2. KMS 479
3. VLK 456
4. LOMBROSIANA 454
5. HERMES 444
6. POLITEA / DENTALIA 427
7. VRG 426
8. PIHONIA 423
9. VEK 417
10. LILA 413
11. HILO 411
12. WISKUNDE 408
13. SHIPSS 405
14. VGK 403
15. HOME BOUDEWIJN (8ste) 400
15. SALTO 400
16. HIGRO 399
17. VDK 398
18. CHEMIKA 396
19. GE0BI0GRAFIE 395
20. VE/KK/OAK/GERMANIA 393
21. ECONOMIE (2de lie.) 388
22. SOCIA 379
23. FARMACIE 373
24. ERG0/KINE/HIPB 362
25. IVV/LOGO/HIPB 359
26. HOME VERMEYLEN-FABIOLA 358
26. VPPK 358
27. SJIN 317
28. T0UR0S (St.-LUKAS) 227

29. LVSV 190
30. ROB LEFEBRE 99

DE SNELSTE L0(0)P(ST)ER

LOOPSTER

1. Ruth Willems (pol en soc)
2. Bleke Mangelen (Hilok)
3. Lyn Decloedt (Hilok)

LOPER

1. Bart Meganck 
Jan Eyerman

2. Rik Eleyn 
Ivan Delrue

3. Gert Dewulf 
Koen Schoors

1.23.60
1.25.00
1.28.27

1.07.00
1.07.00
1.08.00 
1.08.00
1.09.00
1.09.00

De Socialistische Jonge Wacht organiseert:

<O

9 nov : Filmavond: "De Opstand" in het kader 
van de tiende verjaardag van de 
Sandinistische revolutie.

23 nov : Ecologie en/of socialisme?

zLU
O

7 dec : Filmavond: "Which side are 
over de Britse mijnstaking 
geleden.

you on?" 
5 jaar

< Telkens om 20 u in Elcker-ik, Hoogstraat 9, Gent

VERSE FK-AATJES
* BEN VAN DEN BRANDE haalt opgelucht adem. Tegen
alle verwachtingen in is er lan toch een 
kandidaat-voorzitter voor het Faculteitenconvent 
komen opdagen. Van den Brande, die al sinds 
mensenheugenis het F.K. leidt, had maandenlang 
tevergeefs hemel en aarde bewogen om een 
geschikte opvolger te vinden en had zich 
noodgedwongen bij het blijkbaar onvermijdelijke 
neergelegd: niemand wilde zijn plaatsje op de
komfortabele voorzittersstoel overnemen. Plots 
kwam de réddende engel toch nog opdagen, vermomd 
onder de gedaante van BRIGITTE LEPAGE (VGK), die 
Ben wel van zijn ei wilde verlossen. Het F.K. 
legde haar bij deze delicate operatie geen 
strobreed in de weg; zonder enige schijn van 
discussie of kruisverhoor werd zij de nieuwe 
voorzitter. Afzwaaiend vaandeldrager Van den 
Brande werd bij deze gelegenheid door SARA 
DECKMYN met een pluimpje bedacht: hij is de
eerste voorzitter sinds eeuwen die zijn 
volledige termijn uitdient. HIJ wordt nu naar de 
Sociale Raad gekatapulteerd. Met Brigitte Lepage 
aan het roer van het F.K. lijkt de VGK inmiddels 
zijn greep naar de macht te verstevigen. Zowat 
het voltallige Dagelijks Bestuur van het F.K. is 
immers gerecruteerd uit VGK-ers. De 
monopoliepositie van studentenbeheerder en 
vertegenwoordiger in de Raad van Beheer, FILIP 
LEFEVERE, (eveneens een student geneeskunde) is 
genoegzaam bekend. Maak u vooral geen zorgen, 
dank zij de eed van Hippocrates kan er ons niets 
overkomen.

* Op diezelfde F.K.-vergadering werd er ook een
voorstel ingediend ter herverdeling van de 
subsidies aan de respectieve
faculteitsverenigingen. Het zou erop neerkomen 
dat de grotere kringen inleveren t.v.v. de 
kleinere, die het meest van de subsidiekraan 
afhangen. Merkwaardig genoeg kwam er van de 
groten weinig of geen tegenstand tegen deze 
potentiaale aanslag op hun budget. Wordt
ongetwijfeld vervolgd.

* Ergens in november organiseert de Werkgroep 
Psychologie en Pedagogiek een WEEK VAN HET 
MILIEU. Tal van activiteiten staan dan op het 
getouw, die alle tot doel hebben het 
milieubewustzijn van de student aan te wakkeren.
U hoort hier wellicht nog wel meer over.

* Het VGK zamelt eind november op verschillende
plaatsen in Gent bloed in t.v.v. het Rode Kruis. 
Wie bereid is een portie levensvocht af te 
staan, krijgt (als beloning??) een gratis
naaltijd in een resto naar keuze. Voor wie ter 
plaatse I of meerdere organen achterlaat, zou er 
zelfs een dineetje in de Grillad! of de Kleine’ 
Brug inzitten. Wie regelmatig de resco's 
frekwenteert, weet dat hij er zonder maag en 
darmstelsel veel beter af is. Niet twijfelen 
dus: gewoon doen.
Piever



Muziek

OPERA EN BELCANTO : HET BETERE LEVENSLIED
"Droevig is deze wereld", de hit van Guido 
Versmissen hebben jullie natuurlijk al allemaal 
stiekem aangeschaft. Na Coda op ons huls van 
vertrouwen speel je eenzaam op je kot het 
plaatje, en laat Je je meeslepen door de fatale 
rendez-vous van Eduard. Een beetje romantisch 
aangelegd persoon wil natuurlijk meer, en koopt 
Belcanto's eerste elpee ("op zoek naar 
romantiek"). Meegesleept door zoveel pracht kom 
je er tenslotte voor uit: ook Jij hebt nood aan 
echte levensliederen en de buitenwereld mag het 
•weten. Je gaat hem live gaan checken en 
sindsdien volg je hem ieder weekend doorheen de 
Benelux.

De Plaat
Ja, Guido Belcanto, de beroemdste Vlaamse 
artiest zonder elpee, heeft er tenslotte toch 
één kunnen kakken en dan nog wel in de EMI 
vuilbakken (EMI 7925111). Het kltinnood bevat 
13 stukjes, en vanaf de eerste beluistering 
ontdek je dat de zanger ons iets mee te delen 
heeft. Naast de 2 instrumentaaltjes "Balzaal der 
gebroken harten" en "Rode lampen en havenvampen" 
(opdecap-orgel!) krijg je voor 399 BF elf 
verhaaltjes, die zo episch verhaald zijn, dat je 
als het ware 11 kortfilms voor je snufferd 
geprojecteerd krijgt.
Elf levensliederen die ons via een traan en een, 
lach in dü leefwereld brengen van Guido 
Belcanto, sWn wereld die o zo herkenbaar is. 
Veel van z’n nummers monden uit op een 
anticlimax, of anders gezegd: de truuk met de 
koude douche.
Zo moet de held in "Vannacht droomde ik dat ik 
beroemd was" na mijmeringen over z'n succes, bij 
het ontwaken -na zijn ochtendplasje in de 
lavabo- ontdekken dat hem nog één droge boterham 
rest plus een trip naar het werklozenbureau... 
Waarop het orkest al forte invalt en Belcantp 
(Cf. Brei zaliger in Madeleine) eindigt met een 
cynische noot 'maar vannacht, vannacht...'.
"De wachtzaal van de dokter" begint luchtig met 
Belcanto zelf die in een dokterskablnet de 
Story, Libelle en de Flair doorneemt... Hij 
verhaalt ons satirisch wat hij in die boekjes 
'bijleert', tot het in de laatste zin duidelijk 
wordt dat z'n vriendin niet zomaar op 
doktersbezoek was...('Belcanto Junior lag 
ongeboren in de vuilbak van de gynecoloog'.) 
Voorwaar een moment waarop de luisteraar 
aangedaan naar frisse lucht hapt.
Minder ernstig (maar daarom niet minder 
levensecht) gaat het eraan toe in "Op het 
zeildoek van de Boksauto's" waarin Guido zingt 
over z'n hoogste doel in het leven, nl.een 
afbeelding krijgen op het zeildoek van de 
Boxcars.

De naald speurt verder naar schoonheid en vindt 
die in "De vrouw van de Bakker". Wie is in z'n 
jeugd niet verliefd geweest op de schooljuf, 
assistente, slagers- of bakkersvrouw? Hij 
schetst op een zeer ontroerende wijze z'n 
verliefdheid op het architype van de hopeloze 
jeugd!lefde.

Guido Belcanto en het 
orkest zijner dromen
Live (we zijn voor U speciaal naar Wijnegem, het 
dorp waar vinkenzetters thuis zijn, afgezakt) 
voegt hij aan dit alles nog een dimensie toe. 
Enerzijds bewijzen z'n nog niet eerder 
verschenen nummers dat we hier niet met een 
eendagsvlieg maar met een unieke songschrijver 
te maken hebban. Nummers zoals "Verleden Tijd", 
"Pipi blues", "Ik hou van haar als ze eet" en 
"Rode lampen en havenvampen"(live met tekst) 
doen ons smachten naar nog meer Belcanto-vinyl. 
In "Pipi blues" klaagt hij een onrecht der 
natuur aan: het feit dat vrouwen niet overal
kunnen urineren wanneer ze dit wensen... Groot 
was onze verbazing toen we bij het verlaten van 
de tent een meid van eind de twintig zagen die 
onbeschroomd vocht liet vloeien tegen de 
plaatselijke eik. Is de invloed van een zanger 
dan toch reëel ? Anderzijds is het vooral de 
sereniteit en de gedrevenheid van de 
vertolkingen die van dit optreden een feest 
maken.
Eerst en vooral Belcatito zelf, die als de 
incarnatie van Mink Deville de meest melige 
nummers overtuigend kan brengen. Zo klinkt 
"Marina" (van den Rocco) frisser als ooit te 
voren. Smartlappen brengt hij alsof het aria's 
van Verdi betreffen en dat onderscheidt koningen 
van hun discipelen. Als de muziek al eens dreigt 
clichématig te worden, spuit onze wonderboy 
gezwind een one-liner onze richting uit of laat 
de natuurlijke podiumprésence alle negativisme 
varen. De belcantina's, die in Tien om te zien 
en de Baccarabeker Belcanto van backing vocals 
mochten voorzien, waren die avond helaas 
afwezig, maar zouden op 15 november vel eens de 
zaal kunnen vullen met echte Vlaamse 
raoedervibraties. Op de tonen van "Droevig is 
deze wereld" zullen ze, de handtas onder de 
oksel geklemd, u prompt alle levenssmart doen 
vergeten, (wd)

Guido Belcanto,
Theaterzaal Vooruit, 15 november 20.30u.

Niet-studenten 300 BF 
Studenten 250 BF
Leden VEK, Germania, Politea 200 BF

Vrij podium voor Softies

DE KRONE OP HET ZWERK

HET ZWERK

Het St. Pietersplein van Gent. Groot, leeg en 
plat. Het is niet verwonderlijk dat gevoelige 
naturen als ik er vaak last krijgen van 
agorafobie. Het zwerk lijkt er tien keer te 
groot, de grijze tegels lachen me uit. Allemaal 
heel slecht voor het hart, geloof roe. Desondanks 
mag ik niet klagen. De stedelijke autoriteiten 
zijn namelijk uitermate begaan met het lot van 
de gemiddelde plein-bevreesde. Op geregelde 
tijdstippen laten zij er allerlei evenementen 
plaatsvinden die het maan-karakter van deze plek 
enigszins kamoefleren en op die manier mijn leed 
verzachten. Zo staat de Stad Gent toe dat 
studenten er hun beestigheden beoefenen, dat een 
komplete kermis er de leegte komt opvullen met 
hallucinante bouwsels en geluiden, en minstens 
één keer per jaar mag een buitenlands cirkus er 
komen kamperen. Dit jaar viel cirkus Krone de 
eer te beurt, en ik moet zeggen dat die keuze 
mij ten zeerste beviel. Krone pretendeert immers 
het grootste cirkus van Europa te zijn, en 
zoiets is altijd veelbelovend wat betreft 
joekels van tenten.

Toch bleek later dat het gevaarte niet het hele 
St. Pietersplein besloeg, want op zo'n immense 
vlakte hadden die Duitsers natuurlijk niet 
gerekend. Dus werden de witte plekken opgevuld 
met caravans, dierenkooien en vrachtwagens, 
zodat de eenzame wandelaar een indruk kreeg van 
drukte. Heel attent hoor.

Bijgevolg, verlost van mijn angst, hing ik des 
avonds rond 'bij de imposante toegang van de 
tent. De bordkartonnen voorgevel was versierd 
met allerhande felle kleuren en een rijkdom aan 
kerstverlichting. Allemaal erg opwindend, kan ik 
u verzekeren, en dan heb ik het nog niet over de 
ronduit hemelse geur van stro en 
olifantenkeutels!

De bevolking stroomde dan ook toe: vaders liepen 
te glimlachen in hun veilige lange jassen (net 
Sinterklazen), kinderen waren lastig en moeders 
gemaquilleerd. De bezoekers werden allen 
onthaald door donkerhuidige lakeien in Sgt. 
Pepper-outfit. Het spreekt vanzelf dat ook ik 
hier het fijne van moest weten en zodoende liet 
ik mij met de stroom mee naar binnen drijven.

En zowaar, ook daar viel in eerste instantie 
heel wat spetterends te zien, maar laat ik 
vooral niet in detail treden. Net toen ik aan de 
atmosfeer begon te wennen, schrok ik op van een 
hels tromgeroffel. De lucht verduisterde, werd 
doorkliefd door een bliksemschicht en het 
voorhangsel van de tempel scheurde open. Daar 
stond de ringmeester in een wit pak met 
zwaluwstaart. Hij zag er nog vreselijk jong uit, 
dus het verwonderde me niet te horen dat hii een 
vrouwenstem had. Een machtige Venusstem die ons 
in triomfantelijk Hollands een donderend blok 
welkomsttekst toeriep. Het volgende ogenblik was 
hij/zij alweer verdwenen en begon de 
voorstelling.

DE KRONE

Ook op dit punt werd ik niet teleurgesteld: alle 
artiesten waren uitgedost in blinkende Elvis 
Presley-pakken, en daar hou ik van. Bovendien 
deed elk van hen hard z'n best om mijn aandacht 
te trekken met allerlei halsbrekends. Voor mij 
niet gelaten, zolang er maar geen ongelukken 
gebeurden. Tevens mocht ik een reusachtig 
arsenaal aan wilde beesten aanschouwen die 
zomaar in de ring werden losgelaten. Ik noem 
maar wat: kamelen, tijgers, giraffen, ganzen en 
kippen... Net zoals de akrobaten sloofden ook 
deze schepsels zich uit om het mij naar m'n zin 
te maken. Zo kon ik mij verheugen in zes play-
backende paarden, een aantal jonglerende slangen 
en een nijlpaard dat de edele trapeze-kunst 
beoefende. Het weze gezegd dat dit alles mij 
diep ontroerde, en in tranen bekeek ik hierop 
het wat lichtere entertainment der clowns. Er 
werden volop oorvegen uitgedeeld, er werd met 
taarten gegooid en in konten getrapt, maar het 
geheel bleef desondanks subtiel. Trouwens, niks 
kon nu nog mijn goede humeur bederven, want ik 
had het daar wel lekker warm in die tent en 
alles maakte op mij een vriendelijke, ja zelfs 
feestelijke indruk. Ach en wat nog te zeggen 
over de schitterende slotparade waarin alle 
artiesten nog even in het voetlicht traden om 
zich te laven aan mijn denderend applaus. Het 
einde van> een psychedelisch festijn, de ultieme 
verzadiging, een Keerpunt In Mijn Leven.

Zelfs uren later op straat verkeerde ik nog 
steeds in een staat van opperste gelukzaligheid, 
enkel te vergelijken met het gevoel dat me 
bekruipt als ik in een boterham met choko bijt. 
Een konklusie diende zich aan, maar verdween 
weer even snel in de nacht.
KD

C O P Y

DISCOUNT
Nashua Zelfbediening: lFr - 0,8Fr.

Kodak Kwaliteit: l,5Fr. - lFr.

VOLLEDIG VERNIEUWD

Kortrijksepoort straat 228 - GENT 
Tel: 091 -  243206

Openingstijden:
ma. - vr. 9.00 
za. 9.00

GRATIS KOFFIE

uur - 20.00 uur



Film in Gent

COPY-WRITERS EDDY WALLY-STORY 
ZOEKEN VERTWIJFELD NAAR NIEUWE TITEL

SMARTLAPPENTRILOGIE

Wait until spring, Bandini
Haal onze nationale driekleur van onder het 
stof, poets uw gezonde chauvinisme op (het is 
van de campagne van 'onze jongens' in Mexico 
geleden dat het het daglicht heeft gezien) en 
studeer de Brabançonne in in drie stemmen: 
Dominique Deruddere heeft een schitterende film 
gemaakt, hij heet WAIT UNTIL SPRING, BANDINI en 
het is een Belgische!

"Dio cane, dio cane". God is een hond. Svevo 
Bandini roept het tegen de sneeuw. "Hij haatte 
sneeuw. Hij was metselaar, en de sneeuw deed de 
mortel tussen de bakstenen die hij metselde 
bevriezen." Winter betekent werkloosheid en 
gebrek aan geld om zijn huis te betalen en zijn 
gezin te eten te geven. Als de wintergoden zich 
ook bij het pokeren tegen hem keren, wordt de 
situatie onhoudbaar. Bandini's eer als man staat 
op het spel en wanneer hij de kans krijgt een 
klus op te knappen voor een rijke weduwe 
aanvaardt hij gretig. Faye Dunaway ziet echter 
meer in hem dan zijn vakmanschap. Het resultaat 
is dat Svevo het lange wachten op de lente op 
een aangename manier doorbrengt, maar zijn vrouw 
en kinderen in de kou laat staan.

WAIT UNTIL SPRING, BANDINI wordt gedragen door 
de jonge Arturo -op zoek naar eigen waarden- die 
heen en weer geslingerd wordt tussen de liefde 
voor zijn respectieve ouders. Wanneer hij zijn 
vader in een limousine ziet voorbijrijden is hij 
verrukt, maar tegelijkertijd beseft hij dat zijn 
moeder daar enigszins anders zou tegenover 
staan. De film wordt trouwens op een sublieme 
manier opgehangen aan de biechten die Arturo 
spreekt. Hij liegt, misbruikt de naam van God 
(zo'n 68 à 70 keer per week) en koestert zondige 
gedachten over een meisje van zijn klas. De 
laatste biechtsessie wordt door Deruddere op een 
grandioze, puur filmische manier geplaatst. 
Arturo heeft beide ouders wat voorgelogen en er 
zo voor gezorgd dat ze weer samen komen. De 
penitentie voor deze 'zonde' blijft echter 
onveranderlijk 2 Onzevaders en 3 Weesgegroeten. 
En of hi1 berouw heeft? Ja, hij heeft berouw.

WAIT UNTIL SPRING, BANDINI is een meesterwerk 
van dosering. Het rechtlijnige verhaal wordt 
opgebroken en weer in elkaar geschoven op een 
manier die de hand van een meester verraadt. De 
akteerprestaties zijn subtiel maar 
indrukwekkend. De moeder, huisvrouw en 
slachtoffer, is totaal verschillend van de 
Ornella ti ilfi op. h&t Eilagebeuren 
voorbij fladderde. In BANuINI is alle glamour 
weggewassen, alleen de passie blijft behouden - 
ze wordt zichtbaar in de schrammen op Svevo's 
gezicht - maar ze vult ook zo het gehele scherm. 
Als je alle genoemde kwaliteiten samentelt, 
krijg je perfecte cinema. Dat is wat Deruddere 
gemaakt heeft en wat jullie -voor een luttele 
150fr.- zomaar aangeboden krijgen. Lucky 
bastards!

Het sacrament
Vlaanderen, hef de kruisbeelden en zwaai het 
wierookvat, godslasteraar nr.l Hugo Claus heeft 
weer een film gemaakt en ja, er komt een naakte 
vrouw in en ja, de priester kijkt ernaar zonder 
de ogen neer te slaan. En er is meer: Claude, de 
spilfiguur, is een goddeloos enfant terrible met 
duivelse ogen en Deedee, meneer pastoor himself, 
is ten prooi aan vleselijke begeertes, meer nog, 
aan tegennatuurlijke LUST!

Iemand die (naar eigen zeggen) de 'homopers' 
vertegenwoordigde vroeg op de persconferentie 
aan Claus wat hij met de homosexualiteit in HET 
SACRAMENT wilde uitdrukken. Waarop Claus in zijn 
karakteristieke mengsel van waarheid en boutade 
antwoordde: "Het is een pleidooi voor 
verdraagzaamheid, ik wil er zeker niet mee 
zeggen dat we ons nu allemaal maar moeten gaan 
overgeven aan de gelijkslachtige liefde".

ü merxt het, in HET SACRAMENT stelt Hugo Claus 
de aangeboren Vlaamse tolerantie weer zwaar op 
de proef. De familie Heylens komt naar 
Jaarlijkse gewoonte in de pastorie, waar de 
ongetrouwde tak huishoudster is, de dood van de 
moeder herdenken. Dit samenbrengen van 
tegengestelde naturen -een beproefde formule- 
leidc onder druk vnn veel eten en drinken tot 
oplaaiende gemoederen, scheldpartijen, 
schijngevechten en de onthulling van een 
vreselijke waarheid. Claude (gespeeld door de 
onbekende Carl Ridders - Claus zegt: "Hij kwam 
in een café naar me toe en zei: "Ik ben Claude." 
En dat bleek zo te zijn.") is een 
zorgen-adolescent die net uit een psychiatrische 
inrichting is ontslaan. Hij walgt van alle 
hypocrisie, zegt wat hij denkt, deelt met Deedee 
een verborgen verleden en, wat de 
familiebijeenkomst duidelijk maakt, hij heeft 
geen toekomst. 'Claude' Ridders vertolkt het 
personage met een bijna gevaarlijke echtheid; 
schizofrenie staat in zijn ogen te lezen: het 
ene moment straalt hij een jongensachtige 
schoonheid uit, seconden later is hij een 
kronkelend reptiel.

Zijn personage staat echter zo sterk dat ae 
andere vertolkingen eronder lijden. Het 
gezelschap drinkt zo veel dat iedereen eigenlijk 
lallend over de vloer zou moeten kruipen, maar 
toch blilft hun spel te nuchter om hun '-«■arties 

geloofwaardig te maken. Vooral bij Deedee (Frank 
Aendenboom) is de breuk tussen de onpeilbaar 
kalme priester aan de buitenkant en de 
getormenteerde ziel binnenin te groot. Ann 
Petersen doet dan weer uitstekend waar ze zo

go"éd in is: ze speelt de typisch Vlaamse, 
gelovige vrouw. Ze staat voor het Vlaanderen dat 
alleen met het Mariabeeld een goed gesprek kan 
voeren, een Vlaanderen dat (laat ons allen 
bidden) Lot het verleden behoort. De film kent 
een aantal inzinkingen -daarbij moeten we de wat 
pathetische slotsequens rekenen- maar slaagt er 
toch in de aandacht vast te houden door de mooie 
opbouw naar de vreselijke climax - eigenlijk 
twee climaxen in twee korte suggestieve shots. 
De momenten dat Claus het naturalisme inruilt 
voor gestileerde tableaux vivants (tijdens het 
uitbeeld-spelletje dat het gezelschap speelt 
bijvoorbeeld) zijn zelfs bijzonder krachtig en 
aangrijpend. HET SACRAMENT is dus -laat ons wel 
wezen- een goeie, maar geen uitstekende film. En 
met goed zijn we na DE LEEUW VAN VLAANDEREN al 
ruimschoots tevreden. Waarvan akte.

Torch song trilogy

Eigenlijk zou dit gewoon een film over liefde en 
pijn, over vreugde en verlies zijn, moéten zijn, 
ware het niet dat het de gevoelens van een 
homosexueel betreft. Dus gaat TORCH SONG TRILOGY 
over (on)verdraagzaamheid, over de strijd om als 
volwaardig mens te worden aanzien, met als 
diepere boodschap dat dit eigenlijk gewoon een 
film over liefde en pijn, vreugde en verlies had 
moeten z-jn.

TORCH SONG TRILOGY begint als een camp-komedie 
met lichtjes wrange ondertoon. De humor blijft 
prominent doorheen de hele film, maar de 
ondertoon wordt soms heel sterk - zodat je je 
afvraagt of het wel gepast is te lachen. Want 
eigenlijk is Arnold, het hoofdpersonageg een 
beetje zielig en gebruikt hij de humor alleen 
als wapen tegen de hysterische buitenwéreld. 
Harvey Fierstein, die Arnold gestalte geeft 
(Arnold is) is een toneelakteur en TORCH SONG 
TRILOGY was oorspronkelijk (1981) een 
autobiografisch toneelstuk van zijn hand, waarin 
hij ook de hoofdrol speelde. Hij heeft echter 
tot vorig jaar moeten wachten om z'n project te 
verfilmen, want homosexualiteit is in Hollywood 
nog altijd (of meer dan ooit) taboe. De grote 
productiemaatschappijen hielden hun handen af 
van het project ("Van samen een film maken krijg 
je AIDS" - Masters and Johnson) en 
Oscarnominaties - laat staan Awards- vielen 
TORCH SONG TRILOGY ook al niet te beurt. Geniale 
autisten zijn als minderheidsgroep dan ook een 
stuk minder controversieel.

Hoe dan ook: de ilim werd m  de Verenigde Staten 
een overweldigend succes en dat is volkomen 

terecht. TORCH SONG TR11.0CY is een intense, 
boeiende, belangrijke film. Wie In liet jaar 
Onzes Heren nog denkt dat homo's tegennatuurlijk 
en vies zijn en op Freddy Mercury lijken moet er 
dringend naartoe. En de rest van de wereld ook. 
But make sure you wear gloves.

Indiana Jones 
and the last Crusade

Klassieke ingrediënten zorgen voor voorspelbaar 
amusement, maar ons hoor je niet klagen. De 
derde episode in het succesverhaal van Indiana 
Jones levert weer twee uur top-entertainment, en 
daar gaat het om. Meer nog, een aantal 
verfrissende nieuwe elementen werden toegevoegd, 
waarvan het meest in het oog springende 
uiteraard de inbreng van Sean Connery is, die 
als Dr. Jones Senior de absolute show steelt. 
Als rustige rots in de branding slaat hij liet 
jonge geweld gade, plaatst hier en daar een 
droog-humoristische opmerking en weet verder 
volstrekt niet waarom zijn zoon zich zo opwindt 
over de kogels die hen rond de oren fluiten. 
Wanneer lndy zich de 347 Nazi's van het lijf 
gehouden heeft en met de ene overblijvende geen 
raad meer weet, brengt Senior trouwens ook nog 
op volkomen originele -en historisch 
verantwoorde!- manier redding.

Tussendoor voeren vader en zoon voor het eerst 
in twintig jaar een gesprek (Connery: "So, what 
do you wanna talk about?"), bemachtigen ze een 
handtekening van de Führer, en ontmoeten ze de 
ridder die al 700 jaar over de Graal waakt.
En hoewt' Ford aankondigt dat dit de laatste 
Jones-film is, blijft er nog hoop voor de fans: 
beide helden drinken uit de Graal van het water 
dat eeuwig leven geeft. Never say never again.

The Dream team

Vier gekken komen op een dagje uit plots alleen 
te staan in de grote stad. Laten we ons gelukkig 
prijzen dat Gaston en Leo niet op het idee 
gekomen zijn (ervan uitgaand dat Gaston en Leo 
al ooit op een idee gekomen zijn) want het is 
niet denkbeeldig dat de uitwerking van hun 
vondst hele zalen collectief IN een instelling 
zou doen belanden. "Hun hele 'oeuvre' berust op 
dit aane idee", fluistert iemand me hier toe, 
"Gaston en Leo ZIJN vier ontsnapte gekken." Maar 
laten we ons vooral niet in een ethische

EEN WARM WELKOM
STUDIO SKOOP

4 filmzalen:
nieuwe films en klassiekers 

om 15u, 17u30, 20u en 22u30 
filmcafé:

dagelijks 19 u -  3u
ST-ANNAPLEIN 63 GENT (091) 25 08 45 — —  !

aiscussie 3 tcrten, het gaat hier om THE DREAM 
TEAM.

Vier gekken komen op een dagje uit plots atieen 
te staan in The Big Apple. Hun 
begeleider-psychiater is ongewild getuige van 
een moord en wordt door de twee daders
aangepakt. Eén van de weirdo's ziet wat er 
gebeurt, maar van hem worden de drie anderen 
niet veel wijzer, aangezien hij zich alleen in 
baseball-tecmen kaï. uitdrukken. Door de ze en 
andere communicatiestoornissen worden de 
patiaanten ils de moordenaars aanzien en moeten 
ze op de vlucht. De gevolgen zijn niet te 
overzien (toch niet vanop de zevende rij, vierde 
zetel links).

WAIT UNTIL SPRING, BANDINI 9/10 Deçà 
HET SACRAMENT 7/10 Deçà 
TORCH SONG TRILOGY 9/10 Skoop 
INDIANA JONES... 8/10 Deca 
THE DREAM TEAM 7/10 Deca

een fototentoonstelling in studentenresto De 
Brug (13 nov t/m 17 nov), een poë'iebundeltje, 
gastlessen, afficheverspreiding, rondleiding in 
de Gentse kanaalzone, infostanden in 
verschillende faculteitsgebouwen en
studentenresto' s.

Maandag 13 november: Persconferentie om 14.30u 
in Kuns*zicht - studentenresto Overpoort.
Lancering van petitie. 19.30u : ethisch debat 
rond milieu en economie in de Blandljn.

Dinsdag 14 november: Jungle Burger, Blandijn
(aud C), 20.00u.

Woensdag 15 november: 19.30u politiek debat:
confrontatie tussen politici en mensen van 
Greenpeace, BBL, JNM in de Vooruit, Clubzaal.

Donderdag 16 november: 21.00u fuif in
studentenresto De Brug.

Maandag 20 november: 14,30u afsluitende
persconferentie in Kunstzicht.

Contactpersoon: Willy Meeus, Home Bsudewijn 
K 632, Harelbekestraat 70, Gent.
Tel. 091/22.97.21.

MIEL JIEU !
De idee van een 
milieuweek
Binnen de Werkgroep Psychologie en Pedagogiek 
(WERPP) is de idee gegroeid de algemene 
milieumproblematiek in de belangstelling te 
brengen.
Hoewel het milieu bijna dagelijks de 
krantekoppen haalt, is er TOCH NOOD AAN EEN MEER 
AKTIEVE BEWUSTMAKING. Meteen denken we ook aan 
het beïnvloeden van het milieubeleid.
Concreet werken we in nauwe samenwerking met 
verschillende verenigingen en konventen aan een 
milieuweek die zal plaatsvinden van 13 t/m 17 
november 1989.

Het Programma:
Doorlopende activiteiten: Een intobrochure die
verschillende milieuproblemen behandelt, een 
programmabrochure, een kunsttentoonstelling in 
studentenresto Overpoort (13 nov t/m 23 nov),

THE DR'ZAM TEAM is een pretentieloze 
situatickomedie. Voor subtiele humor hoeft u 
niet langs te komen (al zitten er hier en daar 
wel leuke knipoogjes in) maar u blijft ook 
gespaard van gefaxte dijenkletsers, en dat is al 
een verdienste op zich.Rest ons alleen nog u THE 
DREAM TFAM van harte aan te bevelzn wanneer u op 
zoek bent naar een leuk tussendoortje. Of nog 
dit: "It's good to be young ard insane", zegt 
Michael Keaton ergens. Laten ve dat tot ons 
credo maken.

ief


