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Politeia-debat verzuipu in absolutistisch gepreek

CHINA BLACK
Wie op 8 november het lichtend pad naar 
onze hoog boven Gent verheven Blandijn— 
berg had bestegen, in de hoop de concrete 
implicaties van de Chinese Lente te leren 
kennen, werd bitter teleurgesteld. In 
plaats van een debat, kreeg hij het ideo-
logisch eenmansgevecht te zien van Ludo 
Martens (PVDA), die zich zowat de helft 
van de spreektijd toeeigende. Van demo-
cratie gesproken! Frènk van der Linden, 
de joernalist die in De Tijd en in De 
Morgen de feitenvervalsing in de Westerse 
berichtgeving over de Chinese Lente aan 
de kaak heeft gesteld, was duidelijk 
ongelukkig met het misbruik dat Martens 
van zijn gegevens maakte om de "voorzich-
tigheid" van de autoriteiten in het 
neerslaan van de "contrarevolutie" te 
prijzen. "Waarom", vroeg hij, "kan er 
over China enkel in absolute termen 
worden gesproken?"
Rudi Doom (RUG-seminarie voor de Derde 
Wereld) zette als enige harde feiten 
neer: de elkaar tegenstrevende krachten

AND WHITE
binnen het politburo zijn niet in "socia-
listische en kapitalistische kampen" 
onder te brengen, zoals Martens beweert. 
Waarom zou het politburo twijfelen aan 
het nut van privatisaties die hen 
rijkelijk de kans geven hun zakken te 
vullen? In werkelijkheid draaien de 
discussies in het politburo rond de 
verhouding waarin liberale economische 
principes en de ideologie van centrale 
planning gerealiseerd moeten worden. 
Iemands kansen in die interne machts-
strijd kunnen snel keren o.i.v. de 
economische situatie. De hyperinflatie, 
door een gedeeltelijke deregulatie van de 
prijzen in mei/juni '88 in de hand 
gewerkt, betekende voor Zhao Ziyangs 
carrière het begin van het einde.
Twee fundamentele vragen beheersten het 
debat. Was de opstand een spontane 
massabeweging, of in essentie het werk 
van een (ongrondwettelijk!) complot, van 
"een klein handjevol mensen", zoals de 
burgemeester van Peking zei. Hiermee hing

de tweede vraag samen, die naar de 
belangrijkste eisen van de opstand.. 
Volgens Martens was de beweging in gang 
gezet door een pro-kapitalistisch netwerk 
van studenten, agenten van de CIA en de 
Kuomintang, en liberale politici (Ziyang; 
en ideologen (Fang Li Ze, een soort 
Chinese Walesa, vriend van Bush en royaal 
gebacked door Westers kapitaal). Tijdens 
het debat bleef geen spaander heel van 
deze theorie. Martens kon bv. niet ver-
klaren waarom Ziyang getracht had de 
studenten te kalmeren. Doom wees erop dat 
Ziyang besefte dat de opstand zijn 
doodsvonnis betekende, en dat Martens 
Reagans paranoïde ideeën perfect 
inverteerde. Een student trok de 
vergelijking met de theorieën van de GVA 
over de "door Moskou gedirigeerde" anti- 
rakettenbetogingen in West-Europa.

Volgens Doom en van der Linden betrof de 
Chinese Lente een massabeweging, per 
definitie diffuus qua samenstelling en 
objectieven. (Van der Linden vertelde hoe 
een manifestant hem, ter verklaring voor 
zijn maoïstische kentekens, had gewezen 
op Mao's diepe preoccupatie met massa-
bewegingen.) De oprichting van een copie 
van het Vrijheidsbeeld en de verklaringen 
van gevluchte studenten toonden aan dat 
bepaalde groepen manifestanten naar het 
Westen opkeken. Maar mochten we heel de 
opstand zomaar op hun rekening schrijven? 
Doom en van der Linden hadden van Chinese 
studenten in de eerste plaats eisen 
gehoord voor politieke inspraak en tegen 
de partij corruptie, de gerontocratie en 

het gelobby.

Het denken van Ludo Martens is diep 
doortrokken van een soort zoroastisch 
dualisme. Hij onderscheidt goede 
("authentiek revolutionaire") en slechte 
("liberalistische") krachten in de 
Chinese KP. ("Die (goeie) krachten zitten 
allemaal in een rolstoel met pampers in 
hun onderbroek," aldus van der Linden.) 
Martens heeft het echter al behoorlijk 
moeilijk om Deng Xiaoping in deze con-
structie te persen. Waarom zou iemand die 
het "rijk worden is eervol" heeft gepro-
clameerd het plots op een liberalistische 
beweging hebben gemunt? "Omdat hij, op 
het moment dat hij gezien heeft dat het 
doorbreken van het kapitalisme waar-
schijnlijk in een definitieve fase zou 
zijn terechtgekomen, van kamp is 
veranderd." (In de astronomie hadden ze 
het met dergelijke kronkelredeneringen 
bij het geocentrisme gehouden.) Maar ook 
op internationaal vlak is Martens ervan 
overtuigd het China van Deng tot het ene 
goede, "anti-imperialistische kamp" te 
mogen rekenen. Wat met de Tibetanen en 
Cambodjanen? "Ik erken geen mensen-
rechten. Ik erken enkel de klassenstrijd, 
die zich ook op wereldvlak afspeelt. Die 
klassenstrijd eist nu eenmaal slacht-
offers." En het slechte kamp blijft 
natuurlijk rechteloos, of niet?

Compleet met de verzekering "dat het 
politburo de corruptie, als toegeving aan 
de studenten, heeft aangepakt," verdedigt 
kameraad Ludo het officiële Chinese 
standpunt beter dan gelijk welke diplo-
maat. Want in tegenstelling tot een 
diplomaat, gelooft hij zelf wat hij zegt. 
Voor veel mensen is de marxistisch- 
leninistische ideologie een instrument om 
wetenschappelijke feiten coherent te 
interpreteren. Kameraad Ludo maakt er een 
klein brilletje met dikke bokaalglazen 
van, waardoor hij half blind naar de 
wereld piert.
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VLAEMSCHE
LIED
Gegroet, Kerels, gegroet! Tot u spreekt 
uw grote vriend en broeder ErjLk Von 
Crompuy en ik heb weer niet stilgezeten 
hoor, deze week, integendeel zelfs. In 
het kader van mijn campagne "Doe de 
Vlaams" liet ik maandag jongstleden mijn 
oude moedertje bij de Leuvensche stoof en 
begaf ik me gezwind naar het rustieke en 
.dus uiterst rustige en beschaafde dorpje 
Denderleeuw. Ik was vergezeld van een 
ouwe gabber van me genaamd Gino Belcampo, 
die me, een serieuze jongen zijnde, met 
de hand op het hart had verzekerd dat we 
iets unieks zouden beleven. Terzijde 
murmelde hij iets tussen zijn tanden van 
"zeildoek" en "botsauto’s". Groot was dan 
ook mijn verbazing, toen we in Dender-
leeuw terecht bleken gekomen in een 
gezellige uitspanning aan de Leie, alwaar 
net een feestje aan de gang was van de 
Vlaamsche Telefoon Maatschappij.

"Draai dan Negen, met Gods zegen" heette 
het succesnummer daar, geloof ik. 
Sympathiek als we zijn, hebben we maar 
meteen meegedaan met de ambiance, zo zijn 
we wel hè! Wij zijn helemaal niet vies 
van op tijd en stond een gezond stuk 
amusement (zo leggen wij de zondag na de 
hoogmis al eens een kaartje), zeker niet 
als er een fraai stel vlassen maagden 
ronddartelt. En gezellig dat het was, des 
te vooral toen Gino zijn gitaar van 
tussen de bagagedrager van onze tandem 
peuterde. Ik waande me eensklaps weer in 
de goeie ouwe tijd van het kampvuur in de 
Vlaamsche Ardennen, alleen de korte broek 
en de kniekousen ontbraken er nog aan. En 
een leute dat we gehad hebben met al die 
slagers van weleer, gebruld hebben we, 
gegierd, geschaterd, gelachen!

Toen het gerstenat een poosje welig ge-
tierd had, zagen we pas echt goed hoeveel 
verschrikkelijk lieve mensen daar 
broeder- en zusterlijk rond het vat 
geschaard lagen: Gino en ik natuurlijk en 
verder ook Bea en Willy en Will en Jimmy 
en Johnny en Helmut en Danny en Conny en 
Eddy en Ricky en Tony en Petra en 
Margriet niet te vergeten vanzelfs. 
Olijke vrienden al te gader, ik heb me 
jaren niet meer zo èèn met de gezonde 
Vlaamse grond gevoeld. En rondgehotst dat 
we hebben met ons allen: de Bambada, de 
Vogeltjes, de Eendjes, de Hondjes, de 
Bloemetjes en de Bijtjes, werkelijk niets 
was ons te lastig of te veel. Tot aan het 
ochtendkraaien heb ik met mijn maatjes 
Herman Zlotty en Tone Servies pintjes èn 
moppen zitten tappen, tot er echt geen 
één meer bijkon. Toen heb ik Tone om te 
lachen in de Leie geduwd, hahaha en toen 
hij niet onmiddellijk weer bovenkwam, ben 
ik maar vlug gaan lopen, want hij durft 
wel eens ondeugende streken uit te halen, 
de kapoen, en voor je 't weet, krijg je 
een spat op je pijp en vlam, daar gaat je 
zondagskostuum.

Dit alles maar om te zeggen, beste 
vrienden: eert de Vlaamsche muziek en
haar artiesten. Koopt ze, aanbidt ze, 
bepotelt ze en hangt ze boven uw bed. 
Want dank zij hen herontdekte ik de ware 
Vlaamsche edelheid en waardigheid, een 
nationaal goed dat ik sinds lang verloren 
waande.

Gegroet,
uw dienaar Erik Von Crompuy.
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ONS
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Dossier ERASMUS

ERASMUS COORDINATORUS
Ideaal zou zijn dat 50% van alle RUG- 
studenten ook Schamper-redacteur is. 
(Voorlopig is dit al 0,001%!) Is dit 
ideaal dankzij Erasinus binnenkort haal-
baar? Vertrekken 15 970 Gentse studenten 
binnenkort naar het buitenland? Deze en 
andere vragen stelden we aan Mevr. Lieve 
Van den Bossche, algemeen coördinator van 
het Erasmus-project in Gent.

SCHAMPER: Is Erasmus voor de RUG wat het 
ECC-tennistornooi voor de Antwerpse dia-
mantairs is, een prestigeproject dus? 
LIEVE: "Nee, helemaal niet! Erasmus is er 
gekomen aan de RUG op aanvraag van de 
studenten uit de vorige Raad van Beheer. 
Het project had veel meer mogelijkheden 
dan aanvankejijk gedacht werd. Als dat 
onrechtstreeks een effect heeft op de 
uitstraling van de hele universiteit, dan 
kan ik daar niet aan doen. Bovendien vind 
ik dat elke universiteit die zichzelf 
respecteert moet meedoen aan projecten 
als Erasmus."

SCHAMPER: Als Erasmus dan geen prestige-
project is, is het bedrag dat aan P.R. 
besteed wordt dan wel evenredig met wat 
het hele project voorstelt? Denken we 
maar aan de mooie brochure, de verzorgde 
'persconferentie' alias receptie...
LIEVE: "Het zijn de rector en de Raad van 
Beheer die beslissen hoeveel geld Erasmus 
krijgt. Ik persoonlijk vind dat bedrag 
niet overdreven. De universiteit besteedt 
meer aan één vergadering van de Raad van 
Beheer of aan Schamper dan aan Erasmus. 
De folder, die elke student opgestuurd 
kreeg, heeft ons exact 180 000 fr gekost. 
Meer dan 1000 studenten hebben er op 
gereageerd, dus dat geld is voor mijn 
part juist geïnvesteerd."
Het bewijs hiervan, jullie 1000 kaartjes, 
werd ons onmiddellijk getoond.

Primeur, primeur !

Mevrouw Lieve Van den Bossche wist ons in 
primeur al het aantal aanvragen voor 
Erasmus—beurzen voor het academiejaar 
1990-1991 te vertellen: 93! De verdeling 
over de faculteiten is alsvolgt:
Economie : 4 
Geneeskunde : 7 
Diergeneeskunde : 4 
Wetenschappen : 17 
Landbouw : 5 
Psych.& Ped. Wet. : 8 
Rechten : 13 
Toegepaste Wet. : 9 
Lett.& Wijsbeg. : 25 
Lich. Opvoeding : 1 
Talencentrum : 2

LIEVE: "Er is nog veel drempelvrees bij 
de profs. Sommigen zijn erg begaan met de 
inhoud van hun cursus: ze willen dat de
student de hele cursus beheerst. De mees-
te profs stellen zich ook vragen over het 
niveau van de buitenlandse instelling. 
Naarmate de Gentse en buitenlandse profs 
elkaar beter leren kennen, verbetert dit 
echter. De profs moeten elkaar wegen en 
zwaar genoeg bevinden voor ze met elkaar 
in zee gaan."
Kwestie van niet te zinken, nietwaar.

willen ontvangen, terwijl dat met Bel-
gische studenten nooit gebeurt."
"Dé grote drempel blijft natuurlijk het 
taaltje dat hier gebrouwen wordt. An-
derstalige Erasmussers worden dan ook 
ingeschakeld in een intensieve cursus 
Nederlands aan het Talencentrum. De 
taalbarrière wordt wel verbazend snel 
doorbroken, vooral in de wetenschappen of 
de geneeskunde, waar iedereen hetzelfde 
jargon gebruikt."

SCHAMPER: Over taalbarrière gesproken: 
gaan Gentse studenten liever naar Neder-
land en Engeland dan naar Spanje of Grie-
kenland ?
LIEVE: "Nee, er is geen specifieke voor-
keur bij de studenten. Het land van 
bestemming hangt meestal af van het ge-
kozen studiegebied. Archeologen bv. gaan 
graag naar Griekenland of Sicilië; we 
'ruilen' ze dan voor bv. germanisten van 
daar. De profs weten best wat de moge-
lijkheden zijn aan de verschillende 
universiteiten. Een ingenieursstudent die 
voor zijn thesis bepaalde apparatuur 
nodig heeft, gaat naar een unief die die 
heeft."

Het handje van uw prof

SCHAMPER: Hoe worden buitenlandse studen-
ten opgevangen in Gent?
LIEVE: "De studenten die hier aankomen 
gaan eerst om de sleutel van hun kamer, 
dus naar de Sociale Dienst. Daar worden 
ze wegwijs gemaakt in het Gentse univer-
sitaire leven. Ze krijgen ook elk een 
'peter', meestal een assistent. Het 
vreemde is dat meestal de 'peters' zo'n 
buitenlandse student ook eens thuis

SCHAMPER: Hoeveel van de 93 aanvragen dit 
jaar zullen er goedgekeurd worden, denkt 
u?
LIEVE: Dat is moeilijk te zeggen, maar ik 
denk vrij veel. Dit jaar hadden we een 
slaagpercentage van 63%, wat zeer hoog 
is."
"De aanvraag moet aan enkele punten 
voldoen: ze moet duidelijk maken dat de 
studies equivalent zijn, de continuïteit

min
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van het project moet gewaarborgd zijn, er 
moet rekening gehouden worden met de geo-
grafische spreiding van de universitei-
ten, enz... Omdat zo'n zaken erg belang-
rijk zijn, heb ik een 'vademecum voor 
aanvragers' samengesteld. Dat bestaat uit 
een aantal heel praktische tips, o.a. het 
feit dat een licentiestudent meer kans 
heeft om aanvaard te worden dan een stu-
dent uit de kandidaturen."
"Ik steek zelf veel tijd in het helpen 
invullen van de aanvragen. Sommige profs 
moeten echt bij het handje geleid wor-
den ."
Alsof we dat niet wisten!

Bedankt voor dit interview, Lieve Van den 
Bossche, en nog veel succes met Erasmus 
(want we willen die 50% absoluut halen!).

Otsy

Dossier Erasmus, deel vijfendertig

SET ME FREE, ERASMY
Vorig jaar vertrokken 28 RUG-studenten 
met ERASMUS naar buitenlandse universi-
teiten, en wat meer is: zij kwamen ook 
terug! Reden te over om onze charmes van 
onder de motteballen vandaan te halen 
teneinde een achttal van deze 'pioniers' 
te strikken voor een interview over hun 
persoonlijke ervaringen met het project. 
En onze charmes blijken het na al die 
jaren nog uitstekend te doen: de pioniers 
kwamen met z'n tweetjes.
Samen keuvelden we gezellig over noten, 
over Duitsers en Nederlanders, over de 
toekomst (jawel), en natéèrlijk over 
geld. En zie: Schamper sprak zelfs even 
Frans. Al dit moois weliswaar in voor-
keurspelling, want we willen bovenal 
konsequent blijven.

ANKE NAGEL is 22 en heeft haar licen- 
tiaatsdiploma Germaanse Filologie al op 
zak. Het afgelopen academiejaar bracht ze 
door in Aken (Duitsland), waar ze lessen 
volgde aan het Seminarie voor Komparatis- 
tiek (vergelijkende literatuurweten-
schap) . Nu voegt ze daar aan de RUG nog 
een Speciale Licentie Taalbeheersing en 
Bedrijf aan toe. PETER VERMEULEN is 
eveneens 22 en ging aan de landbouwuni-
versiteit van Wageningen (Nederland) zijn 
thesis in organische scheikunde vol-
tooien. Hij mag zich ondertussen dus 
landbouwingenieur noemen. Beiden vertrok-
ken elk met twee medestudenten naar hun 
bestemming.

Het Contact I

SCHAMPER: Hoe zijn jullie precies met
Erasmus in contact gekomen?
ANKE: "Ik wou nog een jaartje bijstuderen 
na mijn licenties en informeerde dus naar 
studiebeurzen, maar jammer genoeg kwam ik 
niet in aanmerking voor een beurs van de 
Vlaamse Gemeenschap. Ik heb dan maar zelf 
het initiatief genomen door verschillende 
instanties in verschillende landen aan te 
schrijven, en zo kwam ik uiteindelijk bij 
Professor Verhofstadt terecht, die con-
tacten bleek te hebben met Erasmus-pro- 
gramma s. Na de eerste examen-zittijd 
kwam hij dan aandraven met het voorstel 
van het Seminarie voor Komparatistiek van 
Aken om naar daar te gaan voor 2 semes-
ters, dus 1 jaar. Van ons groepje was ik 
wel de enige die uit eigen beweging naar 
de professor is toegestapt."
PETER: "Mijn geval is enigszins anders.
Het initiatief kwam namelijk volledig van 
de prof: je kon je naam opgeven voor een
programma van 1 jaar, en die kans heb ik 
onmiddellijk gegrepen. Er was vrij veel 
belangstelling voor het project, maar dat 
lag voor de hand aangezien Wageningen

SCHAMPER

precies een landbouwuniversiteit is. 
Erasmus was eigenlijk een alternatief 
naast de al bestaande beurzen voor bui-
tenlandse studies."

Het Contact II

SCHAMPER: Hoe verliep de aankomst ter
plekke?
PETER: "Dat ging heel vlot. We vertrokken 
weliswaar zonder te weten waar we gingen 
logeren of wat we precies gingen mogen 
doen, maar we werden uitstekend opge-
vangen, zowel bij de particulieren waar 
we gehuisvest werden als in de labo's. 
Die goede opvang schijnt wel de gewoonte 
te zijn in Nederland."
ANKE: "Bij ons ging het er helemaal an-
ders aan toe: Aken was namelijk helemaal 
niet voorbereid op de komst van Erasmus- 
studenten..."
SCHAMPER: Terwijl het initiatief voor het 
programma toch van Aken kwam?
ANKE: "Ja, maar wél van slechts één prof 
op één dienst. Bovendien wisten we door 
een samenloop van omstandigheden pas eind 
september dat het programma wel degelijk 
doorging. We mochten speciaal een dagje 
naar Aken rijden om zélf eens te kijken 
hoe het er daar aan toe ging, ons in te 
schrijven, uurroosters samen te stellen 
en een kamer te zoeken. Er was geen 
'kamercentrale' of een goed geplaatst 
persoon om ons de nodige informatie te 
verstrekken. Gedurende oktober en een 
groot deel van november moesten we pen-
delen omdat we nog geen beschikking had-
den over een kamer. Behalve op de Dienst 
Komparatistiek zelf hebben ze ons daar 
niet speciaal in de watten gelegd. Het 
was geen gemakzucht van hen hoor, ze 
wisten het gewoon niet. Ik vermoed wel 
dat deze situatie binnenkort zal verbe-
teren: Erasmus is nl. nog jong, en
bovendien kent Aken een ontzettende 
toeloop van Afrikaanse en Aziatische 
studenten. Ze hebben dit jaar trouwens 
zelf ook al meer studenten uitgestuurd. 
Dat zal wel een effect hebben."
SCHAMPER: Hoe waren de contacten met de 
plaatseljke studenten?
PETER: "Zeer vlot en open. Vreemden komen 
al eens zomaar een praatje slaan, wat in 
België toch niet vaak voorkomt. Je vindt 
ook vlug de mensen die je nodig hebt, al 
blijven ze wat afstandelijk. Ze zijn 
buitenlanders gewoon, dus doen ze er 
niets speciaals voor."
ANKE: "Ik kreeg in Duitsland maar héél
moeizaam contact met mensen. Duitsers 
gaan, denk ik, nooit naar jou toestappen 
omdat ze (1) het onbeschoft vinden iemand 
aan te spreken die je niet kent, en (2) 
het ook niet nodig vinden: je moet zelf
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maar eens naar hén toestappen. Ze zijn 
erg gereserveerd."
SCHAMPER: Voelde je je soms eenzaam?
ANKE (stil): "Ja, zelfs al waren we daar 
met ons drieën.”
PETER: "Als je met een groepje bent en je 
zoekt elkaar voortdurend op, dan is dat 
ook niet bevorderlijk voor sociale con-
tacten, natuurlijk."
ANKE: "Bij ons was dat toch niet het ge-
val, hoor. We hadden trouwens maar zelden 
samen les. Pas in mei begonnen mensen 
eens iets uit zichzelf te zeggen. Ik weet 
niet of het schuchterheid was of desinte-
resse, maar... je wordt echt zo moédeloos 
van... Ik werd nooit eens uitgenodigd, 
zelfs niet voor een kopje koffie of zo. 
Soms wist ik echt niet hoe ik daarop 
moest reageren. Uiteindelijk had ik nog 
het meeste contact met andere vrije 
studenten, uit China of Afrika. Met hen 
klikte het meteen. Zij bevestigden 
trouwens mijn indrukken van afstandelijk-
heid en gereserveerdheid. "Trek je plan 
maar", dat is Duitsland. Op menselijk 
vlak ben ik teleurgesteld, maar zéker 
niet op studievlak."
SCHAMPER: Olivia Verkade bevestigde in
ons vorige nummer op vrij overtuigende 
wijze het cliché van België als gastvrij 
land ...
PETER: "Dat zal dan wel zo zijn, hoor. 
Maarten, ook een Nederlander, werd - vind 
ik toch - onmiddellijk geïntegreerd, maar 
hij woont dan ook op een home."

Het Geld
SCHAMPER: Was de beurs die je meegekregen 
had toereikend om je verblijfskosten te 
dekken, of heb je er zelf veel aan toe-
gestoken?
PETER: "Ik heb aan mijn beurs van 950 ECU 
(ongeveer 40 000 Bfr, nvdr) vrij veel
toegestoken, vooral dan omdat de huur 
nogal duur uitviel. Samen met de ver- 
voersonkosten vond ik dat toch veel. Ik 
ging om de veertien dagen naar huis en 
heb op die manier ondervonden dat reizen 
met de trein behoorlijk duur is. Trou-
wens, die beurs is eigenlijk bedoeld om 
supplementaire kosten zoals die van 
kleding te dekken. In die zin was mijn 
beurs toereikend."
ANKE: "Ik heb een beurs voor 12 maanden 
gekregen, en die was net voldoende. In 
het begin heb ik wel veel uit eigen zak 
moeten bijleggen omdat het geld pas eind 
december aankwam, en voor mijn beurs van 
2460 ECU (ongeveer 110 000 Bfr, nvdr)
omgewisseld was in DMark was het al 
januari... Maar in tegenstelling tot een 
'6 maanden'-beurs was zo'n '12 maanden'- 
beurs wel toereikend. Voor hoe langer je 
beurs berekend is, hoe beter het uitkomt. 
Je bent immers nooit effectief zo lang 
weg. Als je een kort programma hebt en je 
krijgt een beurs voor 2 of 3 maanden, dan 
ben je ook precies zo lang weg en heb je 
nauwelijks voldoende over voor de extra 
kosten. Als je langer weg bent kan je

alles beter budgetteren."
PETER: "Om geld uit te sparen heb ik soms 
gelift, en dan maak je wel eens rare 
dingen mee..."
SCHAMPER (ruikt lont): Zoals? Vertel! 
PETER: "..."

(Geef Me) De Ruimte !
SCHAMPER: Welke verschillen zijn je opge-
vallen in de manier van lesgeven?
PETER: Zelf heb ik in Nederland geen
lessen gevolgd (ik werkte immers aan mijn 
thesis), maar ik weet wel dat cursussen 
en boeken uitstekend verzorgd zijn. Dat 
is ook nodig, want studenten mogen daar 
hun vakken volledig zelf kiezen. Profes-
soren hebben er dus alle belang bij hun 
cursussen en hun lessen te verzorgen, al 
was het maar om studenten aan te trekken. 
SCHAMPER: Was de sfeer erg verschillend
van die in Gent?
PETER: "In Wageningen zeker, want daar 
studeert iedereen immers hetzelfde."
ANKE: "Aken heeft net als Gent geen echte 
campus, maar toch was het een grote ver-
andering. Net zoals in Nederland stel je 
immers zelf je cursuspakket samen. De 
hoorlezingen van de profs zijn echte "ex 
cathedra"-voordrachten, magnifiek ver-
zorgd en meestal een afgesloten eenheid 
vormend hoewel ze passen in een over-
koepelend kader. Er worden nauwelijks 
cursussen uitgegeven: studenten zorgen
zelf voor notities en maken een werk voor 
de prof. In Duitsland heb je dus niet 
echt kennis van stof nodig, en daardoor 
is de aandacht tijdens de lessen niet zo 
hoog. Er is vaak een komen en gaan van 
studenten. Dat houdt trouwens ook 
verband met de totaal verschillende 
mentaliteit van studeren in Duitsland. 
Men werkt daar per semester, dus als je 
dat wil kan je gedurende één semester 
niks doen: je verliest dan "toch maar 5
maanden" ipv een jaar. Ook de 'eeuwige 
student' is een vaak voorkomend fenomeen. 
Die loopt op zijn negenentwintigste nog 
steeds rond op de universiteit en hoeft 
zelfs nog geen kandidatuursdiploma op zak 
te hebben. Allemaal het gevolg van het 
feit dat je zelf je cursussen samenstelt: 
hier een papiertje halen, daar een 
getuigschriftje..."
SCHAMPER: Dus de vrijheid is er veel
groter...
ANKE: "...maar het niveau is niet altijd 
hetzelfde."
PETER: "In Nederland krijgt iédereen, arm 
of rijk, gedurende 6 jaar een vaste beurs 
van minimum 600 gulden per maand. Samen 
met kindergeld en supplementaire leningen 
kan dat oplopen tot zo'n 1000 gulden of 
18 000 Bfr per maand. Voor een opleiding 
van 4 jaar krijgen ze dus 6 jaar de tijd. 
Om voor een jaar te slagen moet je een 
aantal vakken gedaan hebben, maar je mag 
zelf kiezen wanneer je ze doet. Op het 
moment dat je alle vakken van een jaar 
gedaan hebt, krijg je je attest. Je kan 
dus zonder problemen een examen afleggen,
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er eens 3 maanden tussenuit knijpen, nog 
een vakje doen (eventueel van een ander 
jaar), enz...
SCHAMPER: Hebben jullie zelf een voorkeur 
voor één van beide systemen?
PETER: "Ik verkies toch België. Al bij al 
ben je hier ook vrij om in en uit de les-
sen te lopen... In Nederland vind ik die 
vrijheid té extreem. Men gaat er precies 
studeren om volledig vrij te zijn, met 
een mentaliteit van "Ik ben achttien 
jaar, weg van mijn ouders én ik heb een 
vast inkomen voor zes jaar".

Het Papiertje
ANKE: "In België zit je anders wél altijd 
met examenstress. Als je niet slaagt in 
eerste of tweede zit ben je meteen een 
heel jaar kwijt. Ideaal zou zijn een com-
binatie van de Duitse vrijheid met de 
Belgische zekerheid dat je toch een zeke-
re kennis hebt overgehouden aan je stu-
dies. In Duitsland is dat immers niet zo 
vanzelfsprekend. Soms heb je een ontzet-
tende specialisatie, soms oppervlakkig-
heid ."
SCHAMPER: Is die mate van inzet dan te
merken op een je diploma?
ANKE: "Als iemand 8 semesters, dus vier 
jaar doet over zijn studies, dan wordt 
hij beschouwd als héél ijverig. Je hebt 
gemiddeld 10 semesters nodig, als je je 
programma goed indeelt, tenminste."
PETER: "Ook in Nederland geldt als be-
langrijkste criterium de tijd die je 
nodig had om af te studeren, en bovendien 
wordt het lessenpakket duidelijk en ge-
detailleerd vermeld op je diploma." 
SCHAMPER: Heb jij examens afgelegd, Anke? 
ANKE: "Nee, ik heb enkel cursussen bij-
gewoond en attesten van aanwezigheid 
af gehaald. Er is nu wel vanuit de RUG een 
getuigschrift in de maak voor studen-
ten als Peter en ik die geen examens af-
gelegd hebben, om als bewijs te dienen 
dat je effectief bent weggeweest met 
Erasmus. Op die manier vertoont je curri-
culum later geen lege plekken.
PETER: "De burgerlijk ingenieurs die van 
Manchester teruggekomen zijn hebben wél 
examens afgelegd en zo een Master of 
Science gehaald."
ANKE: "Het is uiteindelijk de bedoeling 
om eenzelfde credit-systeem in te voeren 
in alle Europese landen. Je kan dan, 
binnen je normale curriculum hiér (want 
voorlopig zijn het vooral afgestudeerden 
die naar het buitenland trekken) om het 
even waar cursussen volgen, examen af-
leggen en je punten of 'credits' mee naar 
huis nemen. Men heeft echter problemen om 
de graden (voldoening, onderscheiding, 
enz.) in overeenstemming te brengen." 
PETER: "Bovendien zullen er hier altijd 
wel profs zijn die er bezwaar tegen 
hebben dat hén cursus niet gezien werd. 
Bij mij was het in elk geval al zo dat 
mijn thesis beoordeeld werd volgens het 
Nederlandse systeem. Mijn promotor had 
daar niks mee te zien. De quotering 
gebeurde wel op 10 en men werkte niet met 
halve puntjes. Dat maakt hier dan meteen 
een verschil van twee punten op 20. 
Beetje vervelend is dat."

De terugkeer
SCHAMPER: Ondervond je aanpassingsmoei-
lijkheden bij je terugkomst?
ANKE: "Jawel. Het was even wennen, ook al 
ben ik regelmatig eens teruggekeerd naar 
huis. Nu ik de vrijheid van Duitsland heb 
leren kennen is het toch niet eenvoudig 
om me weer in te passen in zo'n strak 
schema als het Belgische, vooral omdat ik
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al afgestudeerd ben én al een jaar in het 
buitenland gezeten heb."
PETER: "Ik denk dat Nederlanders dat
'handje vasthouden' nooit gewoon zouden 
kunnen worden."
ANKE: "Van een andere studente heb ik 
vernomen dat zij echt het gevoel had in 
een zwart gat te vallen, toen ze terug-
kwam. Maar aan zo'n 'gat' is wel een mouw 
te passen, daar wordt aan gewerkt."
PETER: "Dat strakke lessenpakket-systeem 
hier is té archaisch om aan te houden. Ik 
denk dat het binnen afzienbare tijd afge-
schaft zal worden."
ANKE: "Men is trouwens al bezig een ni-
vellering van onderwijssystemen door te 
voeren, een gelijkschakeling van diplo-
ma's. Op die manier is je diploma overal 
evenveel waard, wat met zich meebrengt 
dat de verschillende unief-systemen zich 
ook aan elkaar zullen moeten aanpassen."

De Goede Raad

SCHAMPER: "Welke raad zou je de nieuwe 
lichting Erasmus-studenten willen mee-
geven?
ANKE: "Wat je in ieder geval moet doen, 
zodra je weet of je kan vertrekken, is 
telefonisch of schriftelijk contact op-
nemen met de gast-universiteit, met de 
docent... zodat je precies weet wat je te 
wachten staat. Ikzelf heb bijvoorbeeld de 
studiegids van daar aangevraagd. De 
adressen die je nodig hebt, de namen van 
de plaatselijke verantwoordelijken e.d. 
kun je normaal krijgen van je prof. Wat 
ook handig kan zijn, is eens gaan praten 
met teruggekomen studenten. Hun adressen 
zijn in het bezit van je prof, en je kan 
ook altijd terecht bij Lieve Van den 
Bossche-Bracke, in het rectoraat. Binnen-
kort zullen de seminaries trouwens ver-
zocht worden om lijsten ter beschikking 
te stellen met daarop zowel de aangekomen 
buitenlandse studenten als de terugge-
komen en de pas vertrokken studenten. Het 
is de bedoeling om een soort kringloop op 
te starten die alle Erasmus-studenten 
voldoende opvangt."

SCHAMPER: Vrezen jullie niet dat het toch 
altijd dezelfde studenten zullen zijn die 
naar het buitenland trekken, m.n. de stu-
denten met het meeste initiatief? Zullen 
anderè studenten voldoende aangemoedigd 
worden ?
ANKE: "Erasmus heeft alvast één drempel
weggehaald: die van de graad die je moet 
halen om een studiebeurs voor het buiten-
land te kunnen krijgen. Trouwens, een van 
ons drieën was niet echt het type om een 
jaar in Aken te gaan studeren, maar on-
danks haar drempelvrees en een restantje 
kerktorenmentaliteit is ze toch meege-

gaan .
SCHAMPER: Quod erat demonstrandum, baby.

De Toekomst
ANKE: "Ik zie wel een probleem voor de
toekomst van Erasmus, nl. de bureaucratie 
in Brussel. De toewijzing van geld, de 
bevestiging van het programma... Het 
dMrt allemaal veel te lang."
PETER: "Als je niet 100% gemotiveerd
bent, ben je al snel geneigd het hele 
boeltje te laten schieten."
ANKE: "Ze zeggen al twee jaar "Er wordt 
aan gewerkt", maar na een tijdje geloof 
je dat niet meer. Niettemin, als je 
bereid bent een beetje geduld te oefe-
nen... 't loont de moeite!"
SCHAMPER: Heb je dan geen zin om, bij-
voorbeeld op die persconferentie/recep- 
tie, waar jullie in het zonnetje gezet 
werden, eens te zeggen dat het niet 
allemaal rozegeur en maneschijn is?
ANKE: "Niet echt. Je hebt tenslotte toch 
die unieke kans gekregen, én je voelt 
jezelf een pionier. Als programma's dan 
verbeterd worden, is het wel een leuk 
gevoel te denken dat jouw ervaring daar-
toe bijgedragen heeft. Die receptie was 
dus niet zo erg. Maar: we wisten zelfs 
niet dat het eigenlijk een soort pers-
conferentie betrof. We waren niet voorbe-
reid op de grote tamtam."
SCHAMPER: Terwijl wij gewoon niet wisten 
dat het eigenlijk een receptie was.

De Kritische Noot
PETER: "Eén ding moet me nog van het 
hart, en dat is dat bepaalde proffen, die 
ook aan uitwisseling doen, daar fénome- 
naal hoge bedragen voor krijgen."
ANKE: "Voor het opbouwen van een program-
ma krijgen profs een even grote beurs als 
studenten voor 12 maanden, nl. 2500 ECU, 
en soms is dat alléén maar voor enkele 
telefoongesprekjes. Ze krijgen hun onkos-
ten meer dan ruimschoots vergoed, ze 
mogen in eersteklas-hotels verblijven... 
Het gebeurt dat ze (het gaat hier vooral 
om buitenlandse profs, nvdr) hun geld 
niet opkrijgen! Als gevolg daarvan is er 
geld tekort voor de studenten zélf. Er 
zijn echter ook profs die er voor zorgen 
dat hun overschot de studenten ten goede

komt. Die zijn dan zo eerlijk geen 
onnodige kosten te maken."
SCHAMPER: Een ander punt van kritiek zou 
kunnen zijn dat men alweer de voorkeur 
geeft aan wetenschappelijke programma's. 
ANKE: "Inderdaad. Zo pusht men mensen uit 
de Talen om naar het buitenland te gaan 
met LINGUA en niet met Erasmus, zodat er 
meer geld vrijkomt voor programma's die 
toch al zwaar gesponsord werden door de 
industrie. Op de officiële lijst van de 
Erasmus-programma's aan de RUG zijn zeven 
op tien wetenschapsprojecten. Van de pro-
gramma's met maar twee verschillende uni- 
versiteiten is slechts één op zeven er 
een van de Menswetenschappen, Rechten of 
Psychologie/Pedagogie.
SCHAMPER: Het ziet er dus naar uit dat de 
reden die Brussel soms aanhaalt om een 
programma af te keuren (nl. dat er méér 
dan twee uniefs aan mee moeten werken) 
eigenlijk een drogreden is?
ANKE: "Voor mij wel, ja."
PETER: "Men gaat er blijkbaar nog steeds 
van uit dat wetenschappen geld opbrengen, 
terwijl menswetenschappen geld kosten. 
Persoonlijk heb ik daar natuurlijk geen 
last van (lacht), maar het is wel fout."

ANKE: "Nog zoiets: Leuven werpt zich op 
als dé Erasmus-unief van België, maar in 
feite gaat het daar bijna uitsluitend om 
uitwisseling van docenten, en dan nog 
hoofdzakelijk uit de Rechtsfaculteit."

De Positieve Noot

Zo te zien heeft Erasmus dus nog veel 
kinderziekten te doorworstelen. Elke 
universiteit heeft wel de neiging om via 
Erasmus haar eigen naam en faam te ver-
groten, of ze dat nu bewust of onbewust 
doet, en snoepreisjes zijn van alle 
tijden (behalve misschien na de Revolu-
tie . ..) .
Maar bekijk het vooral eens van dè 
positieve kant: misschien verdwijnt dat 
ettertje dat net je broodje kaas geplet 
heeft volgend jaar wel naar Jutland! Heb 
dank, 0 Erasmus!

(theus, m.m.v. Otsy)

Voor hen wier oom niet de naam 
Wilfried Martens draagt, 
maar toch aan de bak willen komen ...

Als Luc Van den Bossche op dinsdag 28 
november zijn kat niet stuurt, zoals de 
vorige keer, dan kunnen we ons op dinsdag 
28 november verwachten aan een Rood 
versus Groen debat over de verzuiling. 
(Het is zelfs mogelijk dat er spetters 
van af vliegen, onder voorbehoud.)
Veel studenten zullen nu hun neus op-
trekken en dit blad weggooien. Een goeie 
tip: doe dit niet, iedereen heeft er 
belang bij! (Papier op de grond 
verloedert trouwens het leefmilieu (!)) 
Je bent universitair of je bent het niet, 
maar wat je ook van plan bent te worden, 
directeur-generaal van de Nationale 
Loterij of rector van het epistemo-
logische college van Erps-Kwerps (zelf te 
stichten), altijd heb je te maken met de 
verzuiling en de politisering van de 
maatschappij. Dit duidelijk maken is dan 
ook de hoofdbedoeling van dit debat.

Daarnaast wil men ook nadruk leggen op 
het feit dat er een duidelijk onderscheid 
is tussen Rood en Groen (wat nogal 
evident kan lijken).
De gastsprekers zijn voornoemde LUC VAN 
DEN BOSSCHE, ons allen bekend als 
Gemeenschapsminister van Openbaar Ambt. 
De tweede spreker is JOS GEYSELS, die op 
het vorige debat op de solotoer ging. Hij 
werkte vroeger bij Elckerlyc, een niet- 
verzuild netwerk; daarna werd hij 
politiek secretaris bij Agalev - een 
ondersteunende functie vanuit de partij 
naar het parlement toe. Nu is hij 
parlementslid.
Iedereen is welkom, partijkaart is van 
geen belang (maar het helpt wel) .
Afspraak op dinsdag 28 november in 
auditorium A van de Blandijn om 20u00. De 
organisatie is in handen van Agalev- 
studenten RUG.

TiK

BOMASTRAAT 12-14

Tel. (091) 24.25.61
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(50 - 1500 personen) - Konkurrentiële prijzen
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A G E N D A
Aankondigingen (graag met prijsvermel- 
ding) dienen ons te bereiken tenminste 3 
weken voor de concerten, activiteiten 
e.d. plaatsvinden. Opsturen naar: Agenda 
Schamper, St. Pietersnieuwstraat 45, 9000 
Gent.

HOOR (en zie)

November
--  Woensdag 22 november ---------------
ZE NOIZ (The Cover, 22u30 - gratis!)
--  Donderdag 23 november --------------
THE BEAUTIFUL SOUTH (Vooruit, 20u00)
URBAN DANCE SQUAD en Hiphouseparty 
(Democrazy, 20u00 - 280 fr)
DE KREUNERS en DEREK & THE DIRT 
(St. Pietersplein, 20u00)
SHAKIN' ZORRO & THE BANDOLERO'S 
(The Frontline, 22u00)
-- Vrijdag 24 november----------------—
MARIA McKEE (Vooruit, 20u00)
MOCHTAGH (Gele Zaal, 20u30 - 400/450 fr) 
CARMINA BURANA - Benefiet tvv Belgische 
Cardiologische Liga, met het BRT Filhar-
monisch Orkest, Cantores (Brugge), 
Cantate Domino (Aalst) en BRT-koor 
(Brussel) (Flanders Expo, 20u00 - 350 fr) 
CHOLON’IEWSKI & KN'ITTEL 
(Concertstudio Logos, Kongostraat 35, 
20u00 - 100/150 fr - info: 091/23.80.89)
--  Zondag 26 november -----------------
BENEFIETCONCERT voor het tropisch 
regenwoud, met Robert Groslot (piano), 
Anne en Walter Boeykens (klarinet) en het 
kamerorkest Chapelle de Lorraine olv. Luc 
Bartholomeus.
(VUB Aula Qa, Pleinlaan Brussel, 20u00- 
350/400 fr - info: 02/641.35.30)
--  Maandag 27 november ----------------
JACKSON MACLOW & ANNE TARDOS 
(Concertstudio Logos, Kongostraat 35, 
20u00 - 100/150 fr - info: 091/23.80.89.)
--  Woensdag 29 november ---------------
JOOST VANHOVE (dé) speelt live New Age 
(Fnac Forum, 14h30 - gratis!)
DUO CONTEMPORAIN en M2
(Gele Zaal, 20u30 - 150/300 fr)
— - Donderdag 30 november --------------
THE JESUS AND MARY CHAIN en EAT 
(Vooruit, 20u00)

December
--  Vrijdag 1 december -----------------
THE RAMONES, THE SA1NTS en GHOSTDANCE 
(Brielpoort Deinze, 20u00)
--  Zaterdag 2 december ----------------
TAD en NIRVANA (Democrazy, 20u00, 300 fr)
--  Zondag 3 december ------------------
TEN YEARS AFTER (Vooruit, 20u00)
ALL (vsa) en LUL (vsa)
(Democrazy, 20u00, 300 fr)
--  Dinsdag 5 december -----------------
DAVID BYRNE - The "Rei Momo" Tour with 
special guest MARGARETH MENZES 
(Kon. Elisabethzaal Antwerpen, 20u00) 
MELISSA ETHERIDGE en ANDREW CASH 
(Vooruit, 20u00)
NANDUK (b) en NOMAD (gb)
(jazzcafé Damberd, 21h00 - gratis!) 
MUDHONEY (vsa) en ARCHB1SHOP KEBAB (gb) 
(Democrazy, 20u00, 300 fr)
--  Donderdag 7 december ---------------
POSITION ALPHA (jazz uit GBteborg!) 
(Balzaal Vooruit, 21u00 - 280 fr)
--  Woensdag 6 december ----------------
THE MUDGANG (The Cover, 22u30 - gratis!)
--  Vrijdag 8 december -----------------
SALIF KEITA (Vooruit, 20u00)
N' DEM (zie "evenement")
(Gele Zaal, 21u00 - 150 fr)
--  Zaterdag 9 december ----------------
LSP-BAND, SKYBLASTERS en fuif met DJ Mare 
Bruyneel (in het kader van "De Finale" 
van Amnesty International)
(Vooruit, 2lu00 - 150/200 fr)
BELcIKAL en buikdanseres (?!), MILANGA 
SENTIMENTAL, KOEN DE CAUTER & LA VIE EN 
BLEU's en KOJAL in een presentatie van 
Paul Schrijvers (ook in het kader van "De 
Finale" van Amnesty International)
(Balzaal Vooruit, 20u30 - 150/200 fr)
MADOC (zie "evenement")
(Gele Zaal, 21u00 - 150 fr)
--  Zondag 10 december -----------------
TEXAS en SLIDE (Vooruit, 20u00) ,
DICK VAN DER HARST & NANETTE CURRIE 
(zie "evenement")
(Gele Zaal, 21u00 - 150 fr)
--  Dinsdag 12 december ----------------
LENNY KRAVITZ (Vooruit, 20u00)
JARMO HOOGENDIJK / BEN VAN DUNGEN KWINTET 
(nl) (jazzcafé Damberd, 21u00 - gratis!)
--  Woensdag 13 december --
CHRISTMAS REGGAE PACKAGE met Augustus 
Pablo, Junior Delgado, Yami Bolo, 
Lieutenant Stitchie en The Rockers Band. 
(Vooruit, 20u00)
--  Donderdag 21 december --------------
I MEDICI (Gele Zaal, 20u30 - 200/250 fr)
--  Vrijdag 22 december ----------------
THE FOUR ONE AND ONLY'S met HERR SEELE 
(nl/b), DULL SCHICKSAL (nl) en DE KIFT 
(nl) (Democrazy, 20u00)
--  Dinsdag 13 februari ----------------
THE RED HOT CHILI PEPPERS 
(Vooruit, 20u00)

ZIE (en hoor)
--  Zondag 26 november -----------------
OH LUCKY MAN (Laurie Anderson, video) 
(Democrazy, 16u00 - gratis!)
--  Woensdag 29 november ---------------
DUCK SOUP (L. McCarey)
(Democrazy, 20u30 - 100 fr)

BABBEL
--  Donderdag 23 november --------------
HISTORIEK, EVOLUTIE, WERKING EN RECENTE 
ACTIVITEITEN VAN GREENPEACE 
(Blauwe Zaal, Plateaustraat 22, 20u00) 
S0LIDAR1TEITSAVOND UNO-DAG PALESTINA met 
o.a. Jan Cools (org.: AIB)
(Balzaal Vooruit, 20u00 - 120 fr)
--  Zaterdag 25 november ---------------
HOMMAGE AAN LOUIS PAUL BOON met Dirk Ge-
buys als moderator
(Fnac Forum, 14u00 - gratis!)
--  Dinsdag 28 november ----------------
DEBAT OVER VERZUILING, met o.a. Luc Van 
den Bossche en Jos Geysels (org.: Agalev 
Studenten RUG) (Blandijn aud. A, 20u00)
--  Woensdag 29 november ---------------
DOODSTRAF? met Ronald Commers, Hans Muys, 
René Verstringhe, Willy Kuijpers en Bruno 
Tuybens (org.: Amnesty International) 
(Blandijn aud. A, 20u00)
JUL1EN WEVERBERGH vertelt over de situa-
tie in Roemenie n.a.v. zijn boek "Nacht 
in Roemenië". (KUC, 20u00)
--  Woensdag 6 december ----------------
HELENE PASSTOORS spreekt over "Vrouwen in 
bevrijdingsstrijd" met (o.v.) video 
(Blandijn, 20u00) (organisatie: Viktoria)
--  Zaterdag 9 december ----------------
AFSLUITING VAN DE ANTI-DOODSTRAFCAMPAGNE 
met Frank Sciuto, Viona Westra en het 
gitaarduo Luc Van Hee en Beatrijs van 
Laender (org.: Amnesty International! 
(Balzaal Vooruit, 16u00 - gratis!)
--  Woensdag 13 december ---------------
J. VAN OPPEM (studentenpsychologe RUG) 
komt spreken over "studeren als eerste-
jaars". (KUC, 20u()0)
--  Zaterdag 16 december ---------------
ASTROLOGIE, EEN WETENSCHAP?
(Fnac Forum, 14u00 - gratis!)

FUIF
--  Donderdag 23 november --------------
ROCK AROUND THE CLOCK "FLOWER POWER" FUIF 
(Kanivo, 20u00 - 60/70 fr)
--  Woensdag 29 november ---------------
FUIF VAN DE LETTEREN EN WIJSBEGEERTE 
(Vooruit, 21u00 - 80/100 fr)
--  Donderdag 30 november --------------
GET WILD PARTY (org.: Politeia)
(Artevelde, 21u00 - 50/60/70/80 fr)
NINE TO F1VE PARTY
(Floraliapaleis, 20u00 - 200/250 fr)

EVENEMENT
Op donderdag 30 november: BLOEDINZAMELING 
van lOuOO tot 17u00 in resto De Brug. 
Studenten jonger dan 21 hebben de 
schriftelijke toestemming van ouders of 
voogd nodig.

Het VERTELFESTIVAL loopt van 5 tot 10 
december in Fnac (literair), De Grote 
Avond (theater) en de Gele Zaal (muziek). 
Meer informatie op 091/24.31.21.
FNAC (telkens 150 fr per voorstelling) 
5/12, 17u00: Paul Koeck 
6/12, 17u00: Frans Boenders 
7/12, 17u00: Geert Van Istendael 
8/12, 17u00: Midas Dekkers 
9/12, 12u30: Guido Van Meir

15u00: finale vertelwedstrijd 
17u00: Pol Hoste 

GELE ZAAL
zie "horen (en zien)"
DE GROTE AVOND 
zie "theater"

Op 6 december in het KUC: Cantus! (Leer
alvast "Zie ginds komt de stoomboot" van 
buiten.)

Op zaterdag 9 december sluit Amnesty 
International onder de noemer "DE FINALE" 
haar anti-doodstraf-campagne af met con-
certen en debatten. Zie de desbetreffende 
rubrieken en doe uw plicht.

LANDEN ANDERS BEKEKEN (zie ook: Het Huis) 
23 november: Japan 
7 december: Noorwegen 
18 januari: Egypte 

22 februari: Sovjet-Unie 
9 maart: Turkije 

22 maart: Maleisië
De voordrachten gaan telkens door in de 
Academieraadzaal, Voldersstraat 9 om 
18u00.

THEATER
DE GROTE AVOND "Vertelfestival"
Dinsdag 5/12, 21u00: Marijke en Lotte 

Pinoy
22u00: Sterke Verhalen
24u00: Herwig Deweerdt

Woensdag 6/12, 12u30: Mia Grijp en 
Patricia Beysens

22uOO: Sterke Verhalen
24u00: Carla Hoogewijs

Donderdag 7/12, 12u30: Greta Verbruggen
21u00: Mia Grijp en 

Patricia Beysens
22u00:.Sterke Verhalen
24u00: Herwig Deweerdt

Vrijdag 8/12, 12u30: Marijke en Lotte 
Pinoy

22u00: Sterke Verhalen
24u00: Carla Hoogewijs

Zondag 10/12, 15u00: Sterke Verhalen

TEATER BARRIKADE "Vertelfestival"
Woensdag 6/12, 21u00: Brigitte Louveaux

THEATERZAAL VOORUIT
"Man Act - Radio Sing Sing" (danstheater 
uit g.b.) op 28 november om 20u30. Prijs: 
200/250 fr.

nieuwpoorttheater

* "De Bergamot" (Speeltheater) :
15, 16 en 17 december om 20u30. 
Inlichtingen: 091/25.10.78.
* "Vrouwen en Coca-Cola" (Nieuwpoort 
Werkplaats) :
22, 23, 24, 25 en 26 december om 20u30.
* "B is A in Bubbels" (O. H. Stekelbees):
28, 29 en 30 december om 15u00 en om
20u30. Inlichtingen: 091/25.37.32.

ARCA
* "De Theatermaker" van Thomas Bernhard 
(Teater Malpertuis):
2, 6, 7, 8 en 9/12 om 20u00.
* "Eenakters/Vitrac" van Roger Vitrac:
16, 21, 22, 23, 28, 29 en 30 december om
20u00.
Inlichtingen: 091/25.18.60.

ROELAND
* "Geliefd Monster" van Javier Tomeo:
2, 7, 8, 9, 14, 15, 16 en 21 december om 
20u00.
* "Wie is er bang voor Virginia Wool1?" 
van Edward Albee:
22, 23, 28, 29 en 30 december om 20u00. 
Inlichtingen: 091/25.18.60.

ROELAND KAMERTEATER
* "Typen" van Cyriel Buysse, met Jo 
Decaluwe (regie: Achiel Van Malderen):
9 december om 20u00.

FLYING NORTH
Van 17 tot 22 april 1990 is er het 
INTERNATIONAL STUDENT FESTIVAL IN TROND- 
HEIM (Noorwegen). 350 studenten uit Euro-
pa krijgen de kans om er deel te nemen 
aan verschillende werkgroepen rond het 
thema "A changing Europe - what are the 
responsabilities of the students and 
their universities".
Inschrijven kan voor 10 december. In-
lichtingen: Plateaustraat, lokaal EESDEC 
(werkgroep electronica) naast VTK1 tussen 
13ul5 en 13u45 of Filip Van Den Bossche, 
Tentoonstellingslaan 129, 9000 Gent.
Haast u voor alle burgerlijk ingenieurs u 
voor zijn.

samenstelling: theus

Leve de censuur !

F**K YOU
* Studentenbeheerder Filip Lefevere riep 
alle faculteitskringen op om onder hun 
leden een actie te lanceren tegen het 
stijgende vandalisme in de buurt van de 
Overpoortstraat. Sinds kort is de 
situatie alweer zo uit de hand gelopen 
dat bejaarden, zwangere vrouwen en werk-
lozen zich er na zonsondergang niet meer 
durven vertonen. Bijna iedere avond 
worden er auto's gemolesteerd, antennes 
verneukt, glazen gebroken en deuren en 
drempels beplast. Volgens Lefevere kan 
het zo niet langer. Hij vraagt van alle 
studenten meer discipline en respect. Om 
een verdere escalatie van de feiten tegen 
te gaan, denkt hij eraan een affiche te 
verspreiden, met als titel: "... (vul in 
uw vereniging naar keuze) TEGEN VANDA-
LISME". Lefevere, die naar eigen zeggen 
zelf nooit dronken is, hoopt dat dit als 
remedie wel zal volstaan. Daar twijfelen 
wij eerlijk gezegd niet aan en wij hopen 
van u natuurlijk hetzelfde.

* Ondertussen gaat het leventje in het
studentenhuis gewoon zijn gang. Iedereen 
die zijn vingertje opsteekt voordat hij 
iets zegt, krijgt wel zijn deel van de 
koek. Zo zijn de zes plaatsen in de GSR 
(GENTSE STUDENTENRAAD) waar het FK
(FAC U LT E1T EN CON V ENT) recht op heeft,
zonder slag of stoot toegekend aan de 
(toevallig) zes enigen die belangstelling 
toonden: de vier man van het Dagelijks 
Bestuur van het FK (waaronder een studen-
tenvertegenwoordiger in de RAAD VAN
BEHEER en op zijn minst één lid van de 
SOCIALE RAAD), de voorzitter van het 
HOMECONVENT en een (ander) lid van de 
SOCIALE RAAD. Van boven uit begint het er 
intussen meer en meer naar uit te zien 
dat de Gentse studentenpopulatie tot een 
tiental man herleid is. Dit keurkransje 
maakt van de Brug haar eigen intieme 
nestje, de overige dertienduizend zeven-
honderd vierenveertig slapen rustig 
verder.
* Het langverwachte (en in deze rubriek
exclusief aangekondigde) woelige debat 
over de herverdeling van de subsidies aan 
de verschillende faculteitsverenigingen 
was een storm in een glas water. Bij 
nader inzien bleek haast niemand enige 
bezwaren te koesteren, ook de grotere 
broertjes (VRG, VGK...) niet, die toch 
het slachtoffer van deze (vrij demo-
cratische) herverdeling zijn. Het goed-
gekeurde voorstel komt er concreet op 
neer dat nu 80Z (i.p.v. 60% vroeger) van 
de totale subsidie-pot gelijkmatig over 
de verenigingen verdeeld wordt. De res-
terende 20% (t.o.v. 40% vroeger) wordt
dan toegekend in verhouding tot het 
ledenaantal van iedere vereniging. Voort-
aan krijgt een grote kring dus nog altijd 
meer dan een kleine, maar het verschil is 
veel minder groot. De filosofie achter 
deze aanpassing is dat het onrechtvaardig 
is dat een kleine kring (die het door 
haar kleine ledenaantal zo toch al moei- 
lijker heeft) een extra financieel 
steuntje best kan gebruiken. De grote 
kring daarentegen hangt door haar grote 
aanhang veel minder af van de centrale 
subsidiekraan.

p**ver
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Pardijs voortaan verboden terrein voor vuile voeten HALT
HET HUIS

Een voorbeeld 
voor ons allen
De verbindingsstraat tussen de Rozier en 
de Plateaustraat heet de Gustave Magnel- 
straat. Enkele oudere studenten herin-
neren zich misschien nog de tijd toen die 
zo gedoopt werd. Tranen met tuiten werden 
er toen op het Seminarie voor Nederlandse 
Literatuur gehuild, want voorheen sprak 
men van de Hendrik Consciencestraat. 
Speciaal voor de ontroostbare prof op dit 
seminarie heeft het rectoraat een mini- 
Gustave Magnel-tentoonstel1ing georga-
niseerd, opdat zij zou zien welk een 
groot prof Magnel was. (Vooral toen hij 
als de Zwarte Ruite'r op het straattoneel 
van de Groeningenweide verscheen tussen 
zijn voetvolk, dat in verering voor hem 
knielde en hem "De Leeuw Van Vlaanderen" 
noemde.) Gaat dat zien in de inkomsthal 
van het rectoraatsgebouw.

Jacqueline bis
Een zetduiveltje genaamd theus sloeg toe 
in de vorige Schamper. Jacqueline werkt 
geen 6 maar 26 (zesentwintig, theus!) 
jaar aan de RUG. Een voorbeeld voor ons 
allen. Bis.

Donaat
Onlangs is aan de RUG de vereniging 
"Vrienden van de oude Sterrenwacht van de 
RUG, v.z.w." opgericht. Ze stelt zich tot 
doel de oude Sterrenwacht, Rozier 44, te 
helpen restaureren om die dan nadien uit 
te bouwen ten bate van de popularisering 
van de sterrenkunde.

Landen anders bekeken
Driewerf hoera voor het Laboratorium voor 
Regionale Geografie en Landschapskunde. 
Dat organiseert namelijk een reeks voor-
drachten onder de titel "Landen anders 
bekeken". Verscheidene geografen, wier 
naam allemaal begint met Dr. (Dresiré 
Draperie), vertellen je waarom het WC- 
papier zo schaars is en waar precies 
Maleisië ligt. Griekenland en het nu zo 
hippe Japan kwamen al aan bod; Noorwegen, 
Egypte, de Sovjet-Unie, Turkije en 
Maleisië volgen. De voordrachten vinden 
telkens plaats in de Academieraadzaal van 
de RUG, Voldersstraat 9, 9000 Gent. De
toegang is gratis en de avond wordt 
besloten met een kleine receptie. Voor 
meer informatie: check onze agenda.

Hongerige troep
Receptie is trouwens een woord waarbij de 
meeste Schamper-redacteurs likkebaardend 
rechtspringen en "Waar?" roepen. Een 
»toastje hier en daar is immers liet enige 

voordeel dat die hongerige troep uit 
Schamper weet te slaan.

Otsy

ZEEFDRUKKLAS 
MAANDAG £»30 DE BRUG

En voordat de haan drie maal kon kraaien

En voordat de haan drie maal kon kraaien 
En voordat de haan drie maal kon kraaien

VIVA VIKTORIA

Mieke, Marieke, Karen, Nathalie en Nancy 
wachten geduldig tot ik mijn recordertje 
aan de praat krijg. Ze knikken vriende-
lijk in mijn richting en verklaren zich 
bereid om al mijn vragen te beantwoorden. 
De last van tien kilogram vooroordelen 
valt onmiddellijk van me af. Deze vrouwen 
zien er helemaal niet naar uit dat ze elk 
moment mijn strot kunnen gaan overbijten. 
Wat meer is: ze bieden zelfs aan om mijn 
drankje te betalen. Ik weiger beleefd en 
red daarmee de eer van het mannelijk ge-
slacht. Meteen ontspint zich het volgende 
gesprek tussen SCHAMPER, onafhankelijk 
studentenblad, en VIKTORIA, feministische
student en-werkgroep.

SCHAMPER: Wil de echte Viktoria dan nu
opstaan?
VIKTORIA: Bij ons bestaat hiërarchie
alleen maar op papier. Iedereen is gelijk 
voor de wet. Maandelijks komen wij zowat 
twee maal samen om wat te kletsen en 
practische afspraken te maken. Bijna 
wekelijks organiseren wij een openbare 
activiteit voor het grote publiek: debat-
ten, lezingen, films... Daarnaast kun je 
ons vrij geregeld aantreffen op zoge-
naamde "stille" avonden. In beperkte 
kring gaan wij dan wat dieper in op de 
dingen die ons bezighouden. Die bijeen-
komsten hebben altijd een open karakter, 
iedereen is er van harte welkom. Mannen 
dus ook, al blijven die meestal wel na 
een tijdje weg, als ze zien dat er geen 
lief te rapen valt (lacht).

SCHAMPER: Jullie bestaan nu bijna drie 
jaar. Is er dan echt nood aan feminisme 
aan de RUG?
VIKTORIA: Wij zijn ontstaan in de grote 
golf van revolte en opstanding, die 
eind '86 aan de universiteit broeide. De 
Dolle Mina beweging werkte al lang niet 
meer, al waren haar structuren nog wel 
aanwezig. Met een twintigtal enthousias-
telingen hebben we toen VIKTORIA in het 
leven geroepen. En zie: we bestaan nog 
altijd, al zou vers bloed nu wel erg 
welkom zijn. De meeste gangmakers van het 
eerste uur hebben de schoolbanken 
ondertussen immers definitief verlaten.

SCHAMPER: Hebben jullie contact met
feministische groeperingen buiten het 

universitaire wereldje?

VIKTORIA: Zeker, onze samenwerking is
meer, dan voorbeeldig te noemen. Wij 
krijgen veel belangstelling van werkende 
vrouwen, vrouwen die nieuwsgierig zijn 
naar wat leeft onder de nieuwe generatie 
feministes. Het probleem is dat veel 
vrouwen wel meer willen weten over 
vrouwenzaken en zo, maar de stap naar 
concreet, actief engagement niet durven 
zetten. Aan die lakse, berustende 
mentaliteit proberen wij iets te doen. 
Erg belangrijk is daarom de Vrouwendag, 
die op initiatief van het Vrouwen Overleg 
Komitee onlangs in de Vooruit plaatsvond. 
Aan dergelijke initiatieven verlenen wij 
graag onze medewerking.
Ons eerste objectief is de vrouw te sen-
sibiliseren (bewust te maken van haar 
situatie) en te mobiliseren. Zo roepen 
wij bijvoorbeeld op tot betogingen (zie 
foto) en steunen wij acties als "Gewenste 
kinderen, gelukkige kinderen". Alles wat 
direct of indirect met vrouwen te maken 
heeft, kan op onze aandacht rekqnen. Ons 
laatste stokpaardje heet "vrouwen-
studies" .

SCHAMPER: Je bedoelt studies als
Filologie of Psychologie?
VIKTORIA: (proest het uit) Nee nee,
"vrouwenstudies" zijn een richting in de 
moderne wetenschap die de positie van de 
vrouw in een bepaald vakgebied bestu-
deert. De specialist ter zake aan de RUG 
is Marianne De Pauw, van de dienst van 
Professor De Clerck (Sociale Agogiek). 
Zij werkt o.a. voor het Europees netwerk 
van Vrouwenstudies. Het is de bedoeling 
de studente van vandaag meer 
bewust te maken van haar vrouw-zijn, in 
de hoop dat ze later haar job vanuit een 
feministisch standpunt zal uitoefenen. 
Pas op die manier kunnen we echt iets 
doen aan de discriminatie van de vrouw op 
de arbeidsmarkt en in de maatschappij in 
het algemeen. Wij hechten bijzonder veel 
belang aan die "vrouwenstudies", het 
onderwijs is meer dan ooit een hefboom.

SCHAMPER: Jullie heten pluralistisch te
zijn. Maakt dit het jullie niet bijzonder 
moeilijk om een eensgezind standpunt te 
vinden t.o.v. delicate kwesties als bij-
voorbeeld abortus?
VIKTORIA: Het is helemaal niet onze
bedoeling om oplossingen naar voren te 
schuiven. Wij willen niets meer zijn dan

een forum, waar alle meningen welkom 
zijn. Conclusies moet je zelf maar 

trekken. Het is natuurlijk wel zo dat wij 
door over onze opvattingen te discus-
siëren, zelf radicaler worden in onze 
overtuiging. Je raakt meer en meer bewust 
van de noodzaak een feministe te zijn en 
er ook voor uit te komen.

SCHAMPER: Hoe staan jullie tegenover de
masculistische beweging?
VIKTORIA: Wij staan sympathiek tegenover 
mannen die net als wij vechten tegen de 
maatschappelijke rollenpatronen. Wij 
vertrekken vanuit hetzelfde concept en 
kunnen elkaar dan ook heel goed vinden. 
Op dat vlak zijn zij duidelijk onze bond-
genoten. Op andere punten blijkt dan weer 
dat hun problemen niet altijd de onze 
zijn. Wij krijgen veel meer dan zij te 
maken met actieve discriminatie, op de 
arbeidsmarkt bijvoorbeeld. In die strijd 
staan wij duidelijk alleen.

SCHAMPER: Mannen klagen dan vreer dat zij 
na hun studies nog lekker één of twee 
jaar voor de staat mogen werken, terwijl 
vrouwen van die eer gespaard blijven. 
VIKTORIA: Dat is inderdaad onrecht-
vaardig. Wij vechten niet zo maar in enge 
zin voor "de bevrijding van de vrouw". In 
feite zou de hele maatschappij moeten 
veranderen. Wij strijden dan ook op tal 
van terreinen tegelijk. Heel ons wereld-
beeld is door het feminisme gekleurd. We 
gaan de dingen met andere ogen bekijken 
en krijgen dan ook vaak een veel genuan-
ceerder visie, op de ongelijke verdeling 
van de rijkdom in de wereld bijvoorbeeld.

SCHAMPER: Hoe leren jullie leven met het 
kruis een "feministe" te zijn?
VIKTORIA: Wij zijn gewoon de slachtoffers 
van propaganda, is een hele hetze
tegen ons gecreëerd. Zo worden wij steeds 
beschreven als mannenhaatsters, als ge-
frustreerde vrouwen. Dat is een uitvind-
sel van mannen die zich bedreigd voelen 
in hun mannelijkheid. In het begin durf 
je niet voor je feminisme uit te komen, 
maar na een tijdje slijt dat wel. Daarom 
vechten wij tegen de misverstanden, de 
vooroordelen omtrent feminisme. Veel 
vrouwen denken er precies hetzelfde over 
als wij, maar zijn bang om voor één van 
ons versleten te worden (zucht vermoeid).

SCHAMPER: Jullie zijn dus gewoon vrouwen 
zoals de rest.
VIKTORIA: Ja, precies zoals je zegt:
"Gehandicapten zijn ook mensen" (lacht). 
Ach, wij proberen ons van die vooroor-

delen zo weinig mogelijk aan te trekken. 
Als we eerst nog de mannen zouden moeten 
opvoeden... (kijkt bedenkelijk in mijn 
richting).

SCHAMPER (bloost tot diep in zijn kam): 
Een hopeloze zaak, wellicht...
VIKTORIA (lacht): Absoluut niet. Wij
veranderen en ze volgen maar of ze volgen 
niet. De keuze is aan hen.

SCHAMPER: Ik zal erover nadenken. Dames, 
bedankt voor deze smakelijke babbel. 

Piever.

Contactadres Viktoria: Marieke, W.
Wenemaerstraat 40.
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Milieuweek

EEN STUKJE AARDE IN HET 
PARADIJS
Ik weet niet wanneer deze Schamper zal 
verschijnen. Het zal in elk geval te laat 
zijn om u nog relevante en nuttige 
informatie ivm. de milieuweek 'Miel Jieu' 
te geven. Het negeren van dit belangrijke 
initiatief is een nalatigheid waarvoor 
Schamper zich excuseert.
Hoewel u dus, als u niet bent geweest, 
geen debatten meer kan bijwonen en niet 
meer aan de activiteiten kan deelnemen, 
wou ik toch nog even de dingen op een 
rijtje zetten. Miel Jieu is een initia-
tief van de RUG. Het idee ontstond bij 
WERPP (WErkgroep Psychologie & Peda-
gogiek) en sijpelde later door naar de 
werkgroepen van de Homes, naar de andere 
fakultaire werkgroepen. Het werd een 
breed opgezet plan, waar mensen uit 
verschillende delen van het universitaire 
spectrum aan meewerkten.

Wat ze klaarstoomden

Eerst en vooral werd een informatie-
brochure uitgegeven. Die bevat een aantal 
artikels over de milieuproblematiek en 
het programma voor de milieuweek. 
Professor J. Taeldeman heeft het bij 
wijze van inleiding over het belang van 
milieu-informatie. De aarde is in gevaar, 
iedereen moet dat beseffen en vooral de-- 
jongeren, de studenten. Die laatsten 
immers worden opgeleid voor 'verant-
woordelijke' functies in de maatschappij. 
Het zal dus van hen afhangen of er in de 
toekomst wat aan de lamentabele toestand 
van onze leefomgeving wordt gedaan. 
Verder vindt u in de brochure interes-
sante teksten over de aard van de 
problemen (broeikaseffect, lawaai-
overlast, vernietiging van het tropisch 
regenwoud...).
De brochure is pretentieloos in zijn 
opzet. Als voorzichtige initiatie in de 
milieuproblematiek is het echter een 
waardevol stuk kringlooppapier. De 
bedoeling van de informatiebrochure is de 
'leek' op milieugebied meer bewust te 
maken. Daarom werd er niet abstract- 
filosofisch geleuterd. Men koos voor 
actuele onderwerpen. De brochure is 
verspreid op 2000 exemplaren, waarvan er 
ook een aantal naar Leuvense en Brusselse 
studentenverenigingen werden gestuurd, 
met het oog op een eventuele samen-
werking.

Verder werd een pocketbundel 'Poëzie en 
het milieu' op 300 exemplaren uitgegeven. 
Die bundel bevat werk van een 20-tal 
kunstenaars dat op de èèn of andere 
manier 'milieu' als centraal thema heeft.

Wat ze organiseerden

In de ruimte 'Kunstzicht' in resto Over- 
poort werd geverfde en andere beeldende 
kunst van 13 kunstenaars tentoongesteld. 
De schilderijen en 'concepten' zijn nu 
eens abstract, dan figuratief, meestal op 
surreële wijze: dmv. verontrustende
droomtaferelen trachten zij het belang 
van een gezonde omgeving te onderstrepen. 
De tentoonstelling liep van 13 tot 23 
november en was elke werkdag open.
In resto De Brug stelde men in een foto-
tentoonstelling panelen van Greenpeace 
tentoon.
Miel Jieu organiseerde ook gastcolleges 
en alternatieve lessen. Hiermee wou men 
de milieuproblematiek direct vanuit het 
studieobject en curricula van de student 
benaderen. Praktisch dus. Advocaten die 
milieuprocessen hebben gevoerd, kwamen 
aan studenten Rechten uitleggen wat de 
aard van de moeilijkheden zijn. De alge-
mene bedoeling was het spanningsveld 
tussen de wetenschap (die niet waarden-
vrij is, zoals men vroeger zo graag 
beweerde), en de maatschappij duidelijk 
maken.

De truuk van de petitie 
(en andere goochelarijen)

Miel Jieu stelde een petitie op, waarin 
volgende eisen worden gesteld: wetenschap 
moet in dienst staan van bevolking en 
milieu (en niet in dienst van zichzelf), 
er moet een consequente toepassing komen 
van het principe 'de vervuiler betaalt', 
afvoer van afval naar de Derde wereld 
moet volledig verboden worden, 20% van 
alle inkomsten uit contract-research moet 
worden gebruikt voor fundamenteel weten-
schappelijk onderzoek ivm. milieubescher-
ming. Verder eist men de oprichting van 
een multidisciplinair centrum voor 
milieubescherming en men wil dat er een 
brede maatschappelijke discussie op gang 
komt over de prioriteiten van het weten-
schappelijk onderzoek.
Streefdoel is 5000 handtekeningen van 
studenten te verzamelen (voor zij die 
niet kunnen schrijven: een kruisje plus 
telefoonnummer volstaan). Nadien wordt de 
petitie aan minister van Gemeenschap en 
Milieu Kelchtermans aangeboden.
Dinsdag 14 november werd ook een enquete 
gehouden in de Overpoortstraat: Ban de

auto! Vrijwilligers hielden namelijk de 
auto's tegen en confronteerden de be-
stuurders en andere inzittenden met de 
nefaste werking van hun vehikel op ons 
milieu. Uiteindelijk liep het op een sit- 
in uit: ongeveer 80 studenten 'bezetten' 
het kruispunt van de Zwijnaardesteenweg 
en de Baron De Kerckhovenlaan. Er waren 
plannen om op donderdag 16 november 
dezelfde truuk op het St.-Pietersplein 
uit te halen. Daar hij verhinderd was, 
weet ondergetekende er verder niks meer 
van.

Debat

Uw noeste Schamperist is er in geslaagd 
voor de deadline één debat bij te wonen. 
Dit vond meer bepaald plaats op maandag 
13 november in de Blaindijn. Deelnemers 
waren Prof. Boehm (filosoof), Prof. 
Declercq (econoom), Agalev-volksverte- 
genwoordiger De Vlieghere en Bond Beter 
Leefmilieu-voorzitter Hens.
De discussie situeerde zich op het 
ethische vlak. Ik moet zeggen dat ik 
nogal geboeid was (ondanks de toenemende 
aandrang in mijn blaas). Elke spreker had 
het vanuit zijn 'professionele' invals-
hoek over milieu. Prof. Boehm stelde dat 
de razendsnelle technologische vooruit-
gang, een gevolg van ons kapitalistisch 
systeem, de oorzaak is van verregaande 
verspilling en vervuiling. Men produceert

om te produceren, niet om tegemoet te 
komen aan een reële behoefte bij de 
bevolking. De techniek gaat verloren: 
produkten zijn niet duurzaam maar worden 
zo gefabriceerd dat ze na enkele jaren 
onbruikbaar, démodê, versleten zijn, 
zodat een nieuw, moderner produkt moet 
worden aangekocht. Zo blijft het systeem 
rendabel. De vervuiling en verspilling 
zijn dus noodzakelijk opdat het systeem 
winst zou blijven opleveren.
Prof. Declercq had het over de markt. De 
economie moet, dmv. financiële impulsen 
aan de markt, in nieuwe banen geleid 
worden. Die impulsen zouden ertoe moeten 
leiden dat aan het milieu meer aandacht 
wordt geschonken. De 'kapitalisten' 
moeten gaan beseffen dat hun systeem op 
lange termijn eronder zal lijden als er 
niet meer aandacht voor het milieu komt. 
Volgens prof. Declercq zullen zij dat 
slechts begrijpen als de alarmkreten 
monetair vertaald worden,

Agalev-er Devlieghere ging van de 
kringloop-theorie uit: een systeem mag 
niet meer verbruiken dan het van de 
natuur krijgt. Met andere woorden: 
recyclage. Dit zou op lokaal vlak moeten 
gebeuren, in kleine gemeenschappen.
Meneer Hens haalde meer concrete pro-
blemen aan. Als bioloog benadrukte hij 
ook de feitelijke situatie: de vervuiling 
van het water, van de lucht, van de 
aarde.

BeL

Campagne rond kringlooppapier

Weerbericht van de week :

HET GAT IN DE KRINGLOOP

Er roert wat in de milieubewustzijnen aan 
de RUG. Iets als een milieuweek krijgt nu 
al een staart. Nauwelijks zijn de 'Ban- 
de-auto' sit-ins afgesloten of een nieuw 
initiatief kondigt zich al aan: een 
kringloopcampagne opgezet door enkele 
mensen van Filosofie en Moraal.

Het dilemma van de week

Als je alle argumenten op een rijtje zet, 
moet je eigenlijk goed gek zijn om géén 
kringlooppapier te gebruiken. Vandaar dat 
Schamper op van die witglanzende vellen 
gedrukt wordt, maar daarover straks meer. 
Enfin, deze collectieve gekheid is niet 
ongeneeslijk. Hoewel, één narcistische 
gek blijft dan weer koppig een verklaring 
eisen. Hierop veert elke rechtgeaarde 
groene jongen of groen meisje recht en 
wijst de dader op de ontzettende papier- 
verkwisting in dit landje; België als 
bureaucratisch waterhoofd, volgestouwd 
met papier.
Het groene meisje begint de les in 
milieuvervuiling : "Hectaren bos moeten 
voor de bijl en herrijzen in tonnen

SCHAMPER

afval. Zo wordt een boom slechts eenmaal 
gebruikt, een mininumrendement. Wit 
papier wordt uit een soort pulp geperst 
dat chemische verbindingen afscheidt die 
biologisch niet afbreekbaar zijn (ik 
bespaar u het lijstje én de stank, nvdr). 
Bovendien slorpt de produktie enorm veel 
energie op. Water en lucht raken sneller 
vervuild." Het groene meisje besluit met 
de ietwat gewaagde uitspraak dat, als 
grondstoffen niet gerecycleerd worden, er 
een gat in de kringloop ontstaat. De 
oplossing heet kringlooppapier.
Na dit eenvoudige betoog zit de narcis-
tische gek voor zich uit te staren, het 
hoofd in zijn handen. Opeens staat hij op 
en hakkelt : "Ik geef toe, ik heb mij 
inderdaad vergist, kringlooppapier is een 
zegen voor de mens en het milieu."

Slag om het papier
Dat kringlooppapier moeilijk doorbreekt, 
berust voor een groot deel op misver-
standen, vertelt mij één van de initia-
tiefnemers. In feite is het goedkoper, 
sterker en minder doorschijnend dan wit 
papier. Toch willen veel mensen alleen op
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smetteloos wit papier schrijven, de ver-
dorven estheten, of ze weten zogenaamd 
niet waar ze het moeten kopen.
Het is de bedoeling met hun actie vier 
groepen te bereiken : de studenten, de 
proffen, de administratieve diensten van 
de unief en de fotocopiecentra. Half 
november zijn ze gestart met de verkoop 
van schrijfblokken aan de studenten. Na 
een voorzichtige schatting kochten ze 120 
exemplaren aan, een voorraad die na een 
dag al uitgeput was. Met de bescheiden 
winst per blok (30 frank min 5) hebben ze 
5000 foldertjes laten drukken die uitleg 
geven over het waarom van de actie. Ze 
stelden een petitielijst op om het recto-
raat aan te zetten tot overschakeling. De 
verschillende Konventen werden aangespro-
ken, zodat er nu in elke richting een 
lijst zou moeten circuleren, uiterste 
datum 14 december. Een aantal medewerkers 
van de milieuweek hebben ondertussen 
enkele taken overgenomen. Een tweede 
petitielijst wordt voorgelegd aan de 
professoren. Misschien houdt het wel een 
verandering van decor in : voortaan blokt 
u op kringlooppapier.

Action, please !
De actie wordt (voorlopig) afgesloten op 
dinsdag 19 december. Dan wordt ieder 
milieubewust student uitgenodigd op een 
betoging die om 15 u. aan de Blandijn 
vertrekt. Bedoeling is om de petitie- 
lijsten aan de rector te overhandigen. U 
hebt dus nog bedenktijd voor een aantal 
gepaste, resp. ongepaste slogans of 
geënsceneerde oefeningen in subversi- 
viteit (een bezettinkje?, blazen ongure 
elementen in ons oor). Het contactadres 
voor mensen die graag willen meewerken, 
aan eventuele verdere milieuacties, 
kunnen terecht bij Mario Boulez, 
Kanunnikstraat 19.

Operatie Charme

Uw lijfblad blijft het Voorbeeld voor 
radelozen en ontaarden. U moet nu goed 
beseffen dat heden de voorlaatste 
Schamper op wit papier door uw vingers 
glijdt. Vanaf nieuwjaar bent u in het 
bezit van een collector's item dat voor 
grof geld van bibliofiele eigenaar 
verandert. Het veilingshuis of de papier- 
container, aan u de verscheurende keuze.

HeT

MIEL JAAR !
Ondertussen bereikte ons het bericht dat 
de petitie van Miel Jieu middels een 
ludieke actie aan Rector De Meyer gepre-
senteerd zal worden, en dus niet aan 
Minister Kelchtermans zoals men eerst van 
plan was. Dit gebeurt omdat Miel Jieu 
zich in hoofdzaak wil concentreren op 
sensibilisering. Beleidswijziging zit er 
(jammer genoeg) op korte termijn toch 
niet in.
Nog steeds "ondertussen" vraagt Miel Jieu 
aan alle studenten die nog ingevulde 
petities hebben liggen om die niet te 
vergeten in te leveren. Aan de meer dan 
10 000 (tienduizend) snoodaards van stu-
denten die de petitie niét ondertekend 
hebben stellen wij zelf een jaartje als 
boom in het Amazonewoud voor. En dan komt 
u er nog goedkoop vanaf.

(theus)



Muziek! Muziek!

ON THE ROCKS OF 
ON THE ROLL ?

Concerten zijn de laatste tijd niet meer 
taboe. De Vooruit wordt sinds oktober 
onafgebroken bestormd. Telkens men ver-
moedt dat er wel eens ten dans gespeeld 
zou kunnen worden, stroomt het volk toe. 
Ticketten blijken de avond zelf enkel in 
het zwart verkrijgbaar en duizenden 
mensen zien zich genoodzaakt om terug 
naar huis te keren.
Na JOHN CTfLE en 10 000 MANIACS, in 
oktober, verwacht men voor de komende 
maanden hetzelfde scenario. Tickets op 
voorhand kopen, kan je alvast als een 
Gouden Raad van Schamper Magazine in je 
hersenmassa griffen. Voor meer informatie 
omtrent de besproken concerten verwijzen 
we naar de agenda.

Maria McKee
Het breekbare meisje dat ooit de wereld 
poogde te veroveren met LONE JUSTICE doet 
het tegenwoordig solo. Schrijverstalent 
zat, want ze bezorgde op jeugdige leef-
tijd Feargal Sharkey een bescheiden hit 
met het door haar ineengeknutselde "A 
Good Heart". Ondanks de potige country- 
rock van Lone Justice werden de twee 
elpees 'Lone Justice' en 'Shelter' geen 
voltreffers. Ze besluiten ermee te kappen 
en Maria duikt onder in het verre New 
York. De bruisende lichtstad moet haar 
nogal inspireren want enige tijd later 
brengt ze de bloedmooie schijf 'Maria 
McKee' uit. Mede geassisteerd door Robbie 
Robertson (ex-The Band) en Richard 
Thompson (ex-Fairport Convention) geeft 
ze haar ding kunnen uitwerken in een 
plaat zonder muzikaal aflijnbare grenzen. 
Met snuifjes folk, rock, country en 
gospel temt ze het beest in de man. 
Binnenkort live (en hoe) mee te maken!

The Jesus
and Mary Chain +
Eat
Deze lefgozers slaagden erin om de hele 
Engelse pers op hun pik te trappen toen 
ze in '84 een reputatie opbouwden die 
vooral ontstond door het weggeven van 
ultra-korte optredens, vermeend drank- en 
druggebruik en tonnen feedback. Hun 
eersteling 'Psychocandy' was dan ook 
verborgen achter de befaamde Wall of 
Sound. Toen hier en daar iemand opmerkte 
dat de broertjes Reid wel degelijk song- 
smeden waren, werden ze als door veertig

body-snatchers nagewezen. Maar die enke-
lingen kregen gelijk toen hun volgende 
elpee 'Darklands' het zonlicht zag. 
Ontdaan van alle ballast kon men hier 
voor het eerst échte nummers onder-
scheiden. De hype was voorbij, wat bleef 
waren songs die menig cafébaas, rond de 
Blandijn, ons voorschotelden. Na een ver-
zamelingen B-kantjes en demomateriaal 
('Barbed Wire Kiss') verdwenen ze met 
stille trom. Tot ze onlangs 'Automatic' 
uitbrachten, als de titel al ergens op 
slaat, zal het zeker niet op die piloot 
zijn. Want op de nieuwe koppelen ze de 
kracht van weleer aan perfecte songs. 
Binnenkort zijn ze te gast. Ze zullen 
zeker langer dan 15 minuten aantreden...

Los Ramones +
The Saints +

Ghost Dance
Haal alvast jullie- Smurfenpakjes boven! 
Eén december zal zonder twijfel de anna-
len ingaan als de nacht waarop velen hun 
onschuld verloren. Het is al lang geleden 
dat de Ramones nog eens een echte Bel-
gische zaal betraden. Zo is het niet 
denkbeeldig dat veel Ramones-fans hun 
striphelden voor de eerste keer zullen 
aanschouwen.

Toen ze in 1974 de CBGB (een kleine club 
in East End, New York) binnenvielen, had 
de baas van de club geen echt vertrouwen 
in het kunnen van kwartet schurftige hon-
den. Ze speelden luid en snel. De enige 
manier om hun nummers te onderscheiden 
waren de 'one two three four' kreten die 
de stille bassist krijste tussen twee 
nummers in. De eerste weken waren er 
gemiddeld 5 toeschouwers, reacties van 
pers bleven uit... Toch zou de uitschijn 
van de Rock'n'Roll nooit meer dezelfde 
zijn.

Eigenlijk mogen we de mega-sterren uit de 
jaren '70 (Elton John, Ten Years After, 
Led Zeppelin (+ klonen)) op hun blote 
knietjes danken. Dank zij hun oeverloze 
gitaarduels kregen de Ramones de idee om 
terug naar de basis te gaan, met name 
kort & opwindend, en goed. Hun teksten 
waren gevuld met humor ("Now I wanna 
sniff some glue", "Beat on the Brat"...) 
die schril afstak tegen de muzikale 
guerrilla-aanval. Samen met mensen zoals 
de New York Dolls, Patti Smith, Tom

Verlaine, Richard Heil, Talking Heads en 
Blondie waren ze de spreekbuis van een 
nieuwe generatie.

In 1989 zijn we twaalf elpees en één hit 
verder. Ondanks het feit dat ze doorheen 
de geschiedenis even met Phil Spector 
geflirt hebben, kan gesteld worden dat de 
essentie van hun muziek nooit verloren 
gegaan is. Toen DeeDee King begin dit 
jaar het iets te hoog in zijn bol kreeg, 
besloot Joey hem te dumpen. De vervanger 
is een twintiger die met zijn gevange-
nisverleden genoeg credibility bezit om 
de Ramones-grap nog enkele jaren te 
rekken.

Op 1 december kan je ook nog The Saints 
en Ghostdance aanschouwen. The Saints 
zijn hier als Australiës meest beroemde 
punk-combo zeker op hun plaats. Na hun 
klassieke punksingle "(I'm) Stranded" 
vertrok de groep rond Chris Bailey en Ed 
Kuepper naar G.B. Doordat ze volkomen lak 
hebben aan het uiterlijk punk-vertoon 
floppen ze daar. Na 3 uitstekende elpees 
('I'm Stranded', 'Eternally Yours' en 
'Prehistorie Sounds') splitten ze eind 
'79. Kuepper blijft solo actief maar het 
is Chris Bailey (zanger) die verder gaat 
onder de naam The Saints. Door het 
consequent doorboeren van laatstgenoemde 
ontgroeit The Saints de status van 
cultgroep.
Wat Ghostdance op zo'n avond komt uit-
spoken, is ons daarentegen een compleet 
raadsel. Dat The Sisters of Mercy in hun 
tijd nog iets te betekenen hadden, enfin 
soit. Maar een gitarist van die groep 
anno '89 dezelfde doemmuziek laten 
brengen, gaat er bij ons niet in. Zulke 
mensen moet je tegen zichzelf bescher-
men. (Solitary Confinement?)

Ten Years After

De Britse bluesgroep rond zanger-gitarist 
Alvin Lee, en de revelatie op het 
Woodstock festival in '69 is terug! (Zo 
meldt ons het persbericht, en omdat die 
berichten nooit liegen, geven we u nog 
enkele uittreksels.)

"Ten Years After bekleedde een unieke 
plaats in de muziekgeschiedenis van de 
60-er en 70-er jaren. Live was de groep 
een unieke gebeurtenis en na hun optreden 
tijdens het Woodstock festival werden zij 
verheven tot superster-status. Een 
tiental elpees als 'Undead' 6 
'Stonedhenge', en onuitputtelijke
tournees volgen. Maar precies op dat 
popster-gedoe knapten ze af. leder bleef 

op zijn manier werkzaam in de 
muziekindustrie. Tot in 1979 de leden 
opnieuw bij elkaar kwamen onder de naam 
Ten Years Later. Deze formatie was 
slechts een opflakkering van zeer korte 
duur. In 1989 daarentegen is het 
menens... Samen met de herdenking van het 
historische hippie-festival wordt Ten 
Years After heropgericht met de originele 
bezetting en brengen ze de uitstekende 
elpee 'About Time' uit... Ten Years After 
begint hiermee aan een nieuwe start: geen 
tussendoortje, geen bevlieging, maar in 
tegendeel een stevige en bestendige groep 
die vooral live wil optreden. Het is hen 
uitsluitend om de lol te doen. Ten Years 
After is terug samen omdat de tijd er 
rijp voor was."
(Wie zijn wij om dit in twijfel te 
trekken, na The Who, Rolling Stones nu 
ook de revival van ... jawel: Ten Years 
After...?)

Wim Defoort

Het Gents Universitair Symfonisch Orkest

PANDEN EN PUPITERS
U herinnert zich vast nog de dag dat u 
zich inschreef voor dit academiejaar. 
Naast het alombekende inschrijvings-
formulier kreeg u toen ook een brochure 
toegestopt van het Gents Universitair 
Symfonisch Orkest. Daarin werden Muzika- 
len van Geest uitgenodigd om lid te wor-
den van dit gloednieuwe gezelschap.
De vzw Het Gents Universitair Symfonisch 
Orkest (hierna kortweg GUS0) werd bij het 
begin van dit academiejaar opgericht op 
initiatief van een zekere Andries Gryf- 
froy (zie verder).
De wekelijkse repetities hebben plaats in 
het Universitair Cultureel Centrum HET 
PAND, een netjes gerestaureerd gebouw uit 
vervlogen tijden waar een sfeer van 
pince-nezs en BRT 3 omheen hangt.

Ga eens om advies 
bij Andries
Helemaal boven op zolder huizen de leden 
van het orkest. Tussen de massief houten 
balken van het dakgebinte leggen zij zich 
toe op De Hongaarse Dansen (nr. 1 en 5) 
van Johannes Brahms. Vanavond maakt de 
televisieploeg van lokale omroep AVS

beeldopnames van de repetities. In de 
schaduw staat Andries Gryffroy toe te 
kijken of alles naar wens verloopt. Tot 
ik hem plots een vraag stel. Daar had hij 
niet op gerekend!
SCHAMPER: Boe! Wat voert u hier eigenlijk 
uit, meneer?
A. GRYFFROY: "Dat zou ik beter aan u
vragen! Maar kom: vroeger studeerde ik in 
Leuven en was daar voorzitter van het 
Symfonisch Orkest van de KUL. Het Leuvens 
orkest wou een soort muzikaal uitwisse-
lingsprogramma op poten zetten met andere 
universiteiten. Met Gent kon dit toen 
echter nog niet, want de RUG had geen 
orkest. Ik studeerde af in Leuven en ben 
nu vrij student in Gent, en hier heb ik 
dus het GUSO opgericht. Qua bestuur zijn 
we slechts gedeeltelijk afhankelijk van 
de universiteit, die ook maar instaat 
voor 50% van de subsidies. De andere 
helft is voorlopig afkomstig van één 
sponsor, maar het is de bedoeling meer 
sponsors aan te trekken."

Gezocht : strijkijzers !

SCHAMPER: Hoe verliep het zoeken naar de

geschikte muzikanten?
A. GRYFFROY: "Dat ging uiteraard niet zo 
makkelijk. Zoals u weet zijn we begonnen 
met het uitdelen van brochures bij de 
inschrijvingen. Er is nog een affiche-
campagne gepland en aandacht van de pers 
is ook welkom (er zijn afspraken met de 
VTM-nieuwsdienst). Heel wat muzikanten 
konden we ook niet gebruiken, bijvoor-
beeld gitaristen en pianisten. Die horen 
niet thuis in een symfonisch orkest. In 
het begin zaten we hier zelfs met acht-
tien dwarsfluiten, wat natuurlijk te veel 
is. Voor het ogenblik is er vooral een 
tekort aan strijkers en koper-blazers, en 
een goeie paukenist kunnen we ook altijd 
gebruiken.
"Je hoeft niet noodzakelijk aan de RUG te 
studeren om lid te worden. We staan 
eigenlijk open voor iedereen uit de om-
geving van Gent die behoorlijk een 
muziekinstrument bespeelt. Je hoort 
het, we zijn nog steeds niet met vol-
doende muzikanten om van een volwaardig 
symfonie-orkest te kunnen spreken. Zoiets 
heeft duidelijk tijd nodig. In vergelij-
king met Leuven gaat het zelfs goed. Daar 
hebben ze er 26 jaar over gedaan om een 
volledig orkest samen te stellen!
"Het is echter niet de bedoeling dat het 
bij een symfonisch orkest blijft. In de 
statuten van de vzw is ook de promotie 
van andere kunstvormen opgenomen. Wie 
weet komt er later nog een koor of een 
big band bij, of zelfs een toneelgezel-
schap?"

SCHAMPER

Na deze indrukwekkende monoloog valt er 
een korte stilte. We horen voor de zeven-
entwintigste keer hetzelfde stukje Hon-
gaarse Dans. Ik ben geen kenner van 
klassieke muziek, maar het kleinste kind 
hoort dat hier géén professional's aan het 
werk zijn.
SCHAMPER: Kan stukken beter, Andries!
A.GRYFFROY: "Ja kijk, dit zijn ook geen 
leerlingen van de muziek-akademie hé. Dat 
is ook niet de bedoeling. Alleen de diri-
gent, Robert Casteels, is een echte pro-
fessional. Hij werkt bij de Munt en bij 
VLOS."
SCHAMPER: Wat zijn uw ambities met dit 
orkest?
A. GRYFFROY: "Het spreekt vanzelf dat we
met ons muzikaal niveau niet te hoog 
mogen mikken. We brengen dan ook licht 
klassiek-romantisch werk. In maart geven 
we onze eerste concerten. Zo treden we 
bijvoorbeeld op voor scholen, of voor de 
een of andere firma die een feestje 
geeft. Ter gelegenheid van de Dies 

Natalis is er ook een concert gepland." 
SCHAMPER: Bedankt, u kunt gaan meneer.
Om de AVS-kameraman een plezier te doen, 
speelt het orkest voor één keer een lang 
stuk na elkaar. En hoor! Dit klinkt al 
tien keer gezonder dan ète gefragmen-
teerde krankofonieën van daarnet. Als ze 
maar op de buis kunnen komen. De ijdel-
tuiten .

KD
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Film in Gent III

Dienst Vertaling amuseert zich te pletter :

BABYPOEDER GELUIDSBAK

Talk Radio
Krachtige terugkeer. Zo kun je TALK RADIO 
het best omschrijven. Na het wat over-
bodige Viëtnam-epos PLATOON en het in 
verveling en voorspelbaarheid verdrinken-
de WALL STREET is Oliver Stone er einde-
lijk in geslaagd zijn controversiële zelf 
en zijn branie-achtige energie op effici-
ënte wijze in een film te verwerken.
TALK RADIO speelt zich integraal af in 
een radiostudio, voor de gelegenheid 
omgebouwd tot een arena waarin (een 
superieure) Eric Bogosian, alleen ge-
wapend met stem en geestdrift, het wrede 
ongedierte bevecht dat zich in de 
nachtelijke stad verschuilt. En keer op 
keer wint hij de strijd, tot hij ver-
liest .
Bogosian is Camplain, een presentator die 
iedereen met kleine of grote grieven in 
zijn radioprogramma aan het woord laat, 
maar niet te lang. Want nog voor ze drie 
woorden ver zijn, snoert hij hen de mond 
met vuilbekkerij en anarchistisch ge-
schreeuw. Hij spuwt op iedereen, links of 
rechts, blank of zwart, man of vrouw, 
maar hij spuwt op niveau. Hij houdt er 
een immense populariteit, een nog indruk-
wekkender schare vijanden en een drijf-
natte microfoon aan over.
Dit gegeven geeft Stone de kans duizend 
thema's aan te snijden - racisme, 
fascisme, zionisme, sexisme, ievisme, 
alcoholisme, solitarisme (zelfs een-
zaamheid is een -isme) - ze krijgen alle 
een anonieme stem. Antwoorden worden er 
niet gegeven, het is ook niet waar de 
bellers op uit zijn - de meesten willen 
gewoon hun stem laten horen, hun pro-
blemen delen, een 'gesprek' voeren met de 
massa die hen bij daglicht op straat 
zonder opkijken voorbijloopt. Ze ver-
kiezen zich de huid vol te laten schelden 
door Camplain boven (ondermeer) tegen 
volle asbakken praten, zich een beroerte 
zuipen, zich ophangen aan de draad van 
het telefoontoestel. Het vermoeden blijft 
echter dat vele van de 'losers' de eerste 
met de andere opties combineren.
Maar het gaat natuurlijk ook (zeg maar 
vooral) om Camplain zelf die zijn eigen 
frustraties en onzekerheden uithoest (zeg 
maar kotst) en binnen zijn 'huis dos' 
terechtkomt in een op hol geslagen draai-
molen (de draaiende camera <r vorm en 
inhoud worden één). Meedraaien is het 
enige dat hem rest, eraf springen zou hem 
z'n gezicht kosten (de straatstenen!). 
Langzaam slaagt de vijand erin in de 
radiostudio te infiltreren via dreig-
telefoons, bommeldingen en geschenkpaket- 
ten. Een confrontatie nadert - en zonder 
microfoon is Camplain machteloos...
In al zijn beslotenheid geeft TALK RADIO 
een brede visie op de misgroeide maat-
schappij , op de mensen die er hun plaats 
niet vinden en vooral op de grote nood 
aan een vorm van contact en communicatie. 
TALK RADIO is een overrompelende kijk- en 
luisterervaring die je niet on ;erschillig 
laat. Wij durven zelfs gewagen van een 
belangrijke film. Indien u er een andere 
mening op na houdt kunt u ons altijd 
bellen. (02/514 41 41).

A Dry White Season
Apartheid Trilogie. Na CRY FREEDOM en A 
WORLD APART is A DRY WHITE SEASON de 
derde film die de politieke en sociale 
wantoestanden in Zuid-Afrika aanklaagt. 
Het is meteen de meest indringende, de 
minst ingehouden van de drie. Zonder 
gebruik te maken van voor de hand lig-
gende schokeffecten slaagt Euzhan Palcy, 
zwart en vrouwelijk, erin de toeschouwer 
naar de keel te grijpen, met de neus op 
de feiten te drukken, hem een bewustzijn 
te slaan. En dit allemaal volstrekt 
geweldloos wel te verstaan.
Door zijn filmische kracht overtreft A 
DRY WHITE SEASON de eerste twee. De film 
toont de bewustwording van Ben Du Toit, 
een leraar op een 'blanke school', die 
geconfronteerd wordt met afschuwelijke 
verhalen van moord en geweld en folter-
ingen, maar ze als overdreven van de hand 
wijst. Tot de verdwijning en dood van 
zijn tuinman hem in contact brengt met 
zwarte militanten, die hem het verminkte 
lijk van zijn bediende tonen, én de 
lijken van tientallen anderen die "zelf-
moord hebben gepleegd tijdens routine- 
ondervragingen op de politiediensten". Du 
Toit -een grote Donald Sutherland-

besluit een rechtszaak aan te spannen, en 
ondervindt zo aan den lijve de corruptie 
van het hele apparaat.
In A DRY WHITE SEASON worden geen helden 
geportretteerd, wel kleine, angstige, 
maar vechtende mensen. De film toont ook 
wat met zulke mensen gebeurt: ze worden 
marginale martelaren, wat zoveel betekept 
als: een naam op de dodenlijsten van het 
systeem.
En er is nog iets dat A DRY WHITE SEASON 
meer maakt dan weer een film over. Twin-
tig minuten lang kunt u zich vergapen aan 
een monument dat twintig minuten lang 
bewijst waarom het een monument is. 
Marlon Brando speelt op verbluffende 
wijze een cynische advokaat die met een 
paar zinnen het hele apparaat belachelijk 
maakt, het te kijk stelt, met de weten-
schap echter dat dit niets maar dan ook 
niets zal uithalen. Als de innerlijke 
strijd tussen engagement en machteloos-
heid ooit treffend in beeld is gebracht, 
dan in deze strook pellicule. Om uit te 
knippen en te bewaren.
Wanneer u (en we hopen het van harte voor 
u) deelt in de algehele verontwaardiging 
rond wat in Zuid-Afrika gebeurt, kunt u 
dit nu het best uitdrukken door massaal 
deze eerlijke film te gaan bekijken. U 
kunt nu nog in pluchen zetels sociaal en 
politiek geëngageerd zijn. De impact van 
A DRY WHITE SEASON is van die aard dat u 
de volgende keer mee op straat komt.

Kuroi Ame - Zwarte Regen
KUROI AME werd op het Internationaal 
Filmgebeuren bekroond. Het is duidelijk 
dat deze bekroning zeker niet onverdiend 
was, hoewel we de vraag kunnen stellen of 
het geoorloofd is een prijs toe te kennen 
op basis van de inhoudelijke boodschap, 
veeleer dan op basis van de intrinsiek 
filmische kwaliteiten. Want naar het 
publiek toe is ZWARTE REGEN zeker geen 
toegankelijke, makkelijke film, en wie 
zei ook al weer dat "zoals een huis 
slechts zin heeft wanneer het bewoonbaar 
is, zo ook heeft de film een publiek 
nodig"? (*)
De voornaamste kritiek op de film betreft 
zijn volgehouden traagheid. In ZWARTE 
REGEN wordt geen enkele toegeving gedaan 
naar het publiek toe, alles wordt op een 
zodanig sobere manier in beeld gebracht 
dat af en toe de verveling toeslaat. Dit 
wordt nog versterkt door de nadrukkelijke 
herhaling van 'de boodschap', die de film 
soms vervaarlijk dicht bij het expliciet 
pamflettaire brengt.
Toch is KUROI AME de moeite waard om 
bekeken te worden. De beelden van het 
Hiroshima na de-dodende-f1its zijn soms 
hallucinant, de tragische gevolgen voor 
het bestraalde gezin werken diep in op de 
toeschouwer, en doorheen de film zitten 
welkome momenten van een tragi-komische, 
wat absurdistische humor.
Bovenal is KUROI AME een film die een 
zware bereidwilligheid van de teoschouwer 
eist. Wie het niet kan opbrengen gecon-
centreerd en open te kijken zal na het 
zien van de film alleen onthouden dat 
"oorlog slecht is" en zich afvragen 
waarom het twee uur moest duren om dat 
duidelijk te maken. Wie zich overgeeft 
aan het door de film opgelegde ritme en 
de zwart-witte soberheid zal zeker tot 
nadenken gestemd worden. Hopelijk komt u 
dan tot de juiste conclusie: oorlog is 
slecht.

(*) André Bazin, een van de belangrijkste 
Franse filmtheoretici.

Showscan

"Magie" Tralala is een irritant slecht 
non-vehikel om het nieuwe Showscan- 
projectiesysteem aan de kijker voor te 
stellen. Het Grote Niets kost tot nader 
order 50,- fr extra.

Cannonball Fever
Over CANNONBALL FEVER kunnen we kort 
zijn. Hoewel, het had nog iéts korter 
gekund.

Last Exit To Brooklyn
Zo bijvoorbeeld.

EEN WARM WELKOM
S TU D IO  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

Cookie

Peter Falk speelt een maffia-leider en 
zou dit vaker moeten doen: hij heeft van 
nature de mimiek van een boss die al 23 
moordaanslagen (en 2 niet) heeft over-
leefd. Emily Lloyd speelt zijn opstandige 
dochter Cookie op een frisse, lichtjes 
vulgaire manier, maar ik zou haar rol 
door Mary Stuart Masterson (als in SOME 
KIND OF WONDERFUL) gespeeld willen zien 
hebben. De film in zijn geheel leunt qua 
sfeer, toon, humor én inhoud sterk aan 
bij MARRIED TO THE MOB, hoewel COOKIE 
iets minder spitsvondig is.
Kortom: aardig tussendoortje. Iets om 
twee lege uren mee op te vullen. Een 
lijst van wat u in die uren nog zou 
kunnen doen zou ons hier te ver leiden.

Cinema Paradiso
Een beroemd regisseur krijgt een kort 
bericht: "Alfredo is gestorven". Deze 
korte mededeling draait een schake-
laartje om: in zijn hoofd begint een 
projector de film van zijn leven af te 
draaien. En wij worden de bevoorrechte 
toeschouwers.
We keren dertig jaar terug, naar zijn 
kinderjaren in een dorpje op Sicilië. De 
kerk doet er ook dienst als bioscoop, de 
priester is censor; op eenvoudig teken 
van meneer pastoor worden alle kus-scenes 
eruit geknipt. Hij is Toto, een kwa-
jongen, mislukt misdienaar en bezeten van 
film. Hij is bereid zijn zus, zijn moeder 
en zijn ziel te verkopen om toegang te 
krijgen tot het projectorhokje. De opera-
tor wil daar aanvankelijk niets van horen 
- de voorhistorische pellicule is zeer 
ontvlambaar en hij heeft al z'n aandacht 
nodig om te voorkomen dat de hele 
kerk/bioscoop in vlammen opgaat - maar 
via duizend listen weet Toto zich op te 
werken tot hulp-operator, en nadat de 
operator door het ongeluk blind is ge-
worden neemt hij zijn taak volledig over 
in de Nuovo Cinema Paradiso.
Introducing SALVATORE CASCIO, heet het, 
en wanneer Dominique Deruddere, toch al 
vol van het talent van Michael Bacall, 
deze film te zien krijgt zal hij van pure

ontroering in tranen uitbarsten. Deze 
kleine jongen is de vleesgeworden spon-
taniteit, hij barst van charme en talent 
en hij slaagt er zowaar in een briljant 
acterende PHILIPPE NOIRET toch nog een 
beetje weg te spelen. Jong en oud spelen 
daarenboven in één van de mooiste films 
van het decennium (op de valreep), een 
film waarin werkelijk alles goed zit.

CINEMA PARADISO is gemaakt met de toe-
wijding van een knaap die z'n eerste 
liefdesbrief schrijft; de film IS trou-
wens een ultieme liefdesverklaring, een 
hommage aan 'de cinema'. Tussendoor ver-
haalt CINEMA PARADISO ook nog het lief-
desverhaal van de opgroeiende Toto en een 
plaatselijke schoonheid in bijna Marquez- 
iaanse taferelen. U merkt het, we kunnen 
onze superlatieven niet meer bedwingen, 
ze springen spontaan uit het normaal zo 
zorgvuldig afgesloten doosje. En dan 
hebben we het nog niet gehad over de 
humor die we, bij gebrek aan een passende 
term, maar Siciliaans zullen noemen. Si- 
ciliaans staat dan voor onderhuids spran-
kelende, soms lichtjes absurde, soms 
zuiders uitbundige humor die een glimlach 
op uw gezicht beitelt waarvan de sporen 
dagen later nog merkbaar zijn.
De slotsequens van de film doet ons weer 
in het hier en nu belanden, en onmiddel-
lijk is het duidelijk: er is veel veran-
derd. De regisseur komt de begrafenis van 
Alfredo bijwonen en hij is ook net op 
tijd om de dynamitering van de oude 
Cinema Nuovo mee te maken. Met de bio-
scoop stort ook zijn hele verleden in 
elkaar; de bioscoop als metafoor voor Het 
Leven Zelve en De Goeie Ouwe Tijd (en van 
Gij Moet Zwijgen Want Gij Hebt Den Oorlog 
Niet Meegemaakt). Hij krijgt wél nog een 
posthuum cadeau van Alfredo: het mooiste 
geschenk uit de filmgeschiedenis - alleen 
daarvoor al moét u CINEMA PARADISO gaan 
bekijken. Nu.

ief

TALK RADIO 8/10 Deca 
PARENTHOOD 5/10 Deca 
A DRY WHITE SEASON 9/10 Sphinx 
KUROI AME 6/10 Skoop 
COOKIE 5/10 Deca
SHOWSCAN en CANNONBALL FEVER 1/10 Deca 
LAST EXIT TO BROOKLYN 1/10 Sphinx 
CINEMA PARADISO 10/10 Skoop
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