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Ongehoord
werd helemaal dram atisch toen in de 
zomervakantie bleek dat V-Tax gestopt was 
met dergelijk  busvervoer.

►

GEHANDICAPTE STUDENTEN 
vs. RECTORAAT RAKKERS: 1 - 0
De Gentse R ijksuniversiteit heeft een 
auto aangekocht. "Oh", v raag t je k r i ti-
sche alter ego (Waar? Waar?) zich af, 
"nog een slee voor een van die rak k ers  in 
het Rectoraat?". Mispoes. Dit keer geen 
kredieten voor de peperdure BMW waarmee 
regeringscom missaris Yannick De Clercq 
dezer dagen pleegt te paraderen , wë voor 
een aangepaste wagen voor het vervoer van 
gehandicapte (of 'an d ers-v a lid e ', zo je 
wil) studen ten . Het in itia tief kadert in 
"een geheel van inspanningen die thans 
door de RUGent worden gedaan om de 
toegankelijkheid van de un iversita ire  
gebouwen voor ro lstoe lgebru ikers te v e r-
beteren".

Uitgeleende dienstverbreiding

Sinds begin 1988 is aan de RUG een 
Werkgroep Gehandicapten en Hoger O nder-
wijs actief, en dit op in itia tief van het 
Labo voor O rthopedagogiek o . l .v .  Prof. 
B roekaert. Deze w erkgroep rich t zich in 
de eerste  plaats op de begeleiding van 
gehandicapte studen ten  die hoger onder-
wijs volgen®  zowel aan de ün iversite it 
als aan n ie t-un iversita ire  instellingen.
In het kader van een u itgebreide d ienst-
verlening stim uleert men daarnaast ook 
het aanpassen van un iversita ire  gebouwen 
aan ro lstoe l-studen ten ,. en b estu d eert men 
voorstellen te rzake van de dienst Gebou-
wen, Beheer en O nderhoud (G BO). Het gaat 
hier om het verzorgen  van aangepaste 
toegangsw egen, zitplaatsen en sanitaire 
cellen.

Dit jaar zouden in een eers te  fase werken 
uitgevoerd moeten worden aan gebouwen van 
de faculteiten R echten, PPW, Weten-
schappen en L etteren  & W ijsbegeerte. In 
1991 zouden dan in een tweede fase ook de 
centrale diensten van de un iversite it 
aangepakt w orden, zoals de centrale 
bibliotheek, het rekencentrum  en het 
ta lencentrum .

Mobiel
Voor gehandicapte studen ten  ech ter ge-
b ru ik  kunnen maken van die voorzieningen 
moeten ze wë ongedeerd te r  plekke gera-
ken natuurlijk , en dat is niet bepaald 
eenvoudig. Mobiliteit is ttn van de be-
langrijkste  componenten voor een geslaag-
de in teg ra tie  van ro lstoe lgeb ru ikers. Zij 
zijn voor hun vervoer aangewezen op 
ta x i 's , en in het verleden had enkel 'V- 
Tax' een busje met laadvlak te r  beschik-
king . Zo'n laadvlak is onontbeerlijk  voor 
géhandicapten die hun rolstoel niet kun -
nen verlaten  of die zich voortbewegen in 
een elektronische rolstoel.
Heel veilig was deze vorm van vervoer 
ech te r n ie t, want de chauffeurs waren het 
niet gewoon om met gehandicapten te wer-
ken en hielden vaak te weinig rekening  
met de risico 's  die bepaalde tra jec ten  
met zich meebrengen (1 ) . Bovendien was 
het busje vrij groo t, zodat men de nodige 
moeilijkheden ondervond bij het zoeken 
naar een parkeerp laa ts waar de studen ten  
gemakkelijk in en u it konden stappen .
De situatie was dus al niet ideaal, en ze

Goede Raad
Daarom besliste de Sociale Raad van de 
RUG om zëf een aangepaste wagen aan te 
kopen. Het budget van de Sociale Dienst 
voor S tudenten zal de uitgave van 
ongeveer 900.000 BF die hiermee gemoeid 
was d ragen . O ngeveer de helft daarvan 
ging naar de wagen zelf, de anderè helft 
naar het ombouwen door een gespeciali-
seerde firma in N ederland, waar trouwens 
al hele eskaders van dergelijke 'C addies' 
rond tu ffen .
En het moet gezegd, de dem onstratie die 
de RUG, nooit verlegen om een media- 
stun tje  op z 'n  tijd , op touw had gezet 
voor de verzamelde pers was behoorlijk 
overtu igend . De Volkswagen 'C addy' gaat 
door de Wonderen der Hydraulische Tech-
niek a .h .w . h u rken , waardoor de bodem van 
de laadruim te bijna de grond raak t en de 
rolstoel slechts een lichte helling op 
moet, waar hij veilig verankerd  w ordt.
De wagen heeft gewone afm etingen, is dus 
al stikken w endbaarder dan zo'n mini-
busje , en heeft bovendien een mooi blauw 
en wit k leurtje  m eegekregen, in tegen -
stelling  tot de doorsnee, in schreeuw erig 
kanariegeel uitgevoerde dienstw agens van 
de RUG. En kijk , daar is zelfs over nage-
dacht (exclusief: e r wordt nagedacht aan 
de RUG!): men wil immers alles doen om
gehandicapte studen ten  niet mter te doen 
opvallen dan ze vanzelf al doen. Vol-
waardige in teg ra tie , het is een mooie 
zaak. (Nu weet u ook waarom we geen foto 
publiceren van het wagentje (2 ): u zou er 
misschien wel speciaal op gaan le tte n !)

Minder Mobiel
De Sociale Raad kocht de wagen aan, maar 
stelde als voorwaarde dat zij n iet zou 
moeten instaan voor het nodige personeel. 
C hauffeurs zullen dus gezocht moeten 
worden onder yrijw illigers die vertrouw d 
zijn met de problem atiek. In de p rak tijk  
zijn dit meestal de ouders van de be tro k -
kenen .
Ook n ie t-s tuderende  gehandicapten zullen 
gebru ik  kunnen maken van de Caddy-w agen. 
De un iversite it s te lt haar nieuwste 
prijsbeestje  immers g ra tis  te r  beschik-
king aan de zgn. Minder Mobielen Centrale 
(MMC) van de Stad G ent. Deze dienst 
(oorspronkelijk  een in itia tie f van de vzw 
T axistop) biedt aan bejaarden , zieken en 
gehandicapten met een laag inkomen de 
mogelijkheid om zich tijdens de normale 
w erkuren te verp laa tsen  aan 7 fr/km  
(daarbuiten  moet men een afspraak  m aken). 
Het v rijw illigersbestand is wel te b e-
pe rk t om system atisch vervoer te v e r-
zorgen (zoals van en naar het werk) j men 
kan dus enkel sporadisch  een beroep doen 
op de MMC, bijvoorbeeld om een film mee 
te p ikken.
Doordat de RUG haar Caddy-wagen te r  be-
schikking ste lt van de MMC kan deze haar 
rendabiliteit verhogen .
Snuggere lezers merken nu op dat de Stad 
dus eigenlijk winst maakt, gezien zij 7 
fr/km  v raag t voor het gebru ik  van een 
wagen die zij zelf niet moet betalen .
Prof. B roekaert wist ons ech ter te  v e r-
zekeren dat die winstmarge zeer klein, 

J h u n i e t  onbestaande is . Toch maar in de 
gaten houden.

Een lijstje
Omdat de wagen door verschillende dien- 

*  V sten  gebru ik t zal worden, werd een 
prio rite itslijst opgeste ld . L ijsttrekkers 
zijn de R U G -studenten , onmiddellijk ge-
volgd door studen ten  van het HOBU. Samen 
zijn e l  zo'n zestig tal b linden , doven en 
motorisch gehandicapten .die in aanm erking 
komen. Eerste opvolgers zijn de n ie t- 
s t u d e n te n . gehandicapte personeelsleden 
van de RUG en de S tad , en to t' slot ook 
alle andere gehandicapten die in Gent en
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WINTERNACHT 21/12/1989
Omdat onze re p o r te r  te r  p laa tse  geen zin meer op pap ie r kon z e tten , maar om 
jullie toch te tonen wat jullie allemaal v e rg e ten  zijn (hoew el, wij weten ook 
niet hoe u in uw bed te re c h t gekomen b e n t) :  een exclusieve fo to rep o rtag e . Op 
bladzijde 1 ,2 ,3 ,4 ,5  en wie weet zelfs 6.

FOTO 1: Ha, K ris ta ln a c h t, dach t u , en u kwam w eer in g ro ten  getale a fzakken / 
door zak k en /in een zak k en . Wie zichzelf op deze foto h e rk e n t en zich békend  
maakt op de red ac tie  k rijg t van ons een g ra tis  se t ko tszak jes g eg aran d ee rd  
sch eu rv rij en b ro k b es ten d ig  voor de volgende e d itie . De zakjes worden 
geleverd  in d rie  p a s te ltin ten  en zijn voorzien van de o p d ru k  "Niet op de 
O penbare Weg gooien, a . u . b . " .  Denk ook eens aan uw glijdende medemens.
En nu u toch bezig  b e n t, denk ook eens aan de w achtende medemens voor en 
ach te r u in de r i j .  U drum de ook dit ja a r weer da t he t een lu s t was voor het 
oog (uw ellebogen) en de edele delen (uw knieën) van de u om ringenden .

G a s t c o l u m n

S E X *
Doch zeer subtiel

Het waren bewogen eindejaarsdagen ten 
huize Von Crom puy, beste  le z e rs , en wel 
hierom :

Op 24 december van het pas verlopen jaar 
kwamen Irma en ikzelf to t een on tnuch te-
rende vastste lling . (T ussen  haakjes, 
beste  lezers, wat ik  nu ga vertellen  is 
nogal top vertrouw elijk  want m'n Irma 
heeft liever dat ik dat niet aan de grote 
klepel h an g .)  Op 24 decem ber, d u s, aan de 
vooravond van het Hoogfeest Onzes Heren, 
kwam ons s teen ra tje , onzen B reydel, zich 
als naar dagelijkse gewoonte na 't  v ie r- 
uu rken  in ons Irm a's schoot nestelen , 
daarbij 't  kopken heftig  tegen Irma's 
buik schu rkend , een hoogst vertederend  
ta fereeltje mag ik  wel zeggen. Schetst 
dan ook mijn verbazing  toen Irma p lots-
klaps een door merg ende been gaande 
schreeuw  liet h o re n . Ik liet ogenblikke-
lijk het elndejaar8nummer van ons pa-
rochieblad uit m'n handen glippen en 
rende vierklauw ens naar de plaats van de 
m isdaad.

Daar zat mijn Irm a, lijkwit, met de han-
den tegen de boezem g ed ru k t, de mond wijd 
open. B reydel probeerde enigszins v e r-
dwaasd onder onze kerstboom vandaan te 
k rabbelen . Ik snelde op mijn beminde toe, 
klopte haar troostend  op de ru g  en vroeg 
haar wat e r  in 's  hemelsnaam aan de hand
W&8.

Hoestend ende rochelend vroeg ze me op te 
houden met m'n troostende liefkozing, en 
na een fles Spa Reine in tei teug  ge-
ledigd vertelde ze me wat ze had on tdek t.

Toen Breydel bij haar op schoot was ge-
kropen had ze naar goede gewoonte zijn 
buikje g estree ld . Had ze daar toch p lo ts-
klaps ineens geen rijtje  u itstu lp ingetjes 
o n tdek t, zeker! Twee gruwelijke zekerhe-
den schoten haar door het arme hoofd:
1. Breydel was een wijfje; en 2. Ze was 
zw anger.
Ik voegde daar meteen een nieuwe quasi- 
zekerheid aan toe: Zjef, zijn -s o rry -
haar speelkameraadje dat we een keer in 
de week bij de Van Huylebroeckx gaan op-
halen, wist het ee rs te  al veel langer!

Na Breydel ee rs t u itvoerig  berisp t te 
hebben -ten  huize Von Crompuy gelooft men 
allang niet meer in onbevlekte on tvange-
n is , m eneer- bogen we ons over het 
probleem wat we met de v ru ch t h a re r s tu l-
pende schoot aanm oesten. Op gezinsu it-
b re id ing  zijn Irma en ik namelijk niet 
voorzien.

Ten einde raad  hebben we een kort briefje 
(naam en ad res bij de redactie bekend) 
naar zo'n je -w eet-w el-rubriek  g estu u rd , 
waarin we ons probleem uit de doeken 
doen. De lieve brievenbusm evrouw  (ene H. 
Michielsen) heeft ons in een tedere  b rief 
de perfecte oplossing aan de hand gedaan. 
Sta me ech ter toe , lieve lezers , daarover 
niet in detail te tred en . Toch een v reu g -
devol K erstgebeuren en een succesvol 
1990, u gewenst door

Erik Von Crompuy

P .S . Door al die d ru k te  heb ik  jullie nog 
niet kunnen berich ten  over de s to u t-
moedigheid van V erkrekels, onzen excen-
trieken  buurm an die 't  in zijn zot hoofd 
heeft gehaald de muur die ons hof van 't  
zijne scheidt a f te  b reken  ende neer te 
halen . Zonder mijn toestemming te v ra -
gen . Nu vraag  ik u .



Een blik op het Beloofde Land van Oost-Europa

D.D.R.: DE ECOLOGISCHE CRISIS 
ALS POLITIEKE TIJDBOM

"Lenin creëerde het socialisme in ttn 
land, Honecker het socialisme in ëbi 
s tad , Ceaucescu het socialisme in èÊn 
familie. O ost-Berlijn is altijd be te r 
bevoorraad geweest dan de re s t van de 
DDR. Sinds november zijn e r  overal bana-
nen te' k rijgen . N atuurlijk komen de West- 
Berlijner8 ze maar al te g raag "te ru g  ko-
pen" aan 8 frank hot kilo. En in schouw-
bu rgen , re s tau ran ts  en kapperszaken kan 
je haast geen plaats meer v inden. Als e r 
niet snel m aatregelen worden genomen, 
raak t O ost-Berlijn gewoon u itverkoch t!" 
Guy Cooreman onderb reek t even ons hakke- 
takkerig  gesp rek , n ip t van een O ostduitse 
sigaret en leunt oraal bevred igd  ach te r-
over. Hij is oudstudent van de RUG en 
sinds meer dan 30 jaar als v e rteg en -
woordiger van een B russelse handels-
vennootschap in O ost-Berlijn werkzaam. 
Ons beeld van de DDR vervolledigen we met 
de Grünen, die op 18 december de Blandijn 
bezochten. Zij zijn èbi van de zestien 
oppositiegroeperingen aan de rondetafel 
met de reg erin g .

Volksdemocratie

De Oostduitse reg erin g  is sam engesteld 
uit 5 officiële partijen : SED, C hris ten -, 
L iberaal- en Nationaal-Democraten en de 
B oerenpartij. Bij de vrije  verkiezingen 
van 1947 haalde de SED 72% van de stem-
men. De kandidaatslijsten voor alle la te-
re verkiezingen werden opgesteld volgens 
verdeelsleutels die grosso modo aan de 
u itslag  van '47 waren ontleend. Elke 
kandidaat die door 51% van de kiezers 
"bevestigd", d .w .z . niet geschrap t werd, 
was verkozen. Stemplicht bestond n ie t. 
Guy: "De laatste paar verkiezingen waren 
helemaal een komedie geworden: e r was
geen plicht meer om in het hokje te gaan, 
partijgetrouw en staken hun stem biljetten 
rech t in de b u s ."
In de politiestaat vormde de evangelische 
kerk  lange tijd  het enige toevluchtsoord 
voor opposanten. De meest uiteenlopende 
"heterodoxen" kwamen er samen. (Ook homo- 
sexuelen vonden er bv . o n d erd ak .) Uit de 
vredesbew eging van het begin van de jaren 
tach tig  groeide dan Neues Forum als de 
k rach tigste  politieke verzetsbew eging.
Een voorzichtige vergelijking met de 
Zuidamerikaanse basiskerken  is mogelijk. 
Maar na de onzachte landing van Honecker 
viel de gereform eerde eenheidsbeweging 
snel uit e lkaar.
Voorlopig ware het de aap gevlooid om de 
verschillen en overeenkom sten tussen  de 
bestaande partijen  (en er zullen e r nog 
bijkomen) op een rijtje  te ze tten . Guy:
"De standpunten  zijn nog onvoldoende u it-
gekrista lliseerd . Alles is nog in bewe-
g ing ."
"De huidige overgangssituatie  <eind 
december n .v .d . r .>  is een d ic ta tuu r van 
de s tra a t , of liever: een te lecra tie . De
wetsontwerpen van de regering  zijn een 
alsmaar k o rte r leven beschoren. Als e r  in 
de te levisiedebatten grondige k ritiek  op 
wordt geu it, worden ze de volgende dag al 
ingetrokken . Er worden ook schandalen ge-
maakt waar e r geen zijn: welk land be-
d rijft nu geen illegale wapenhandel?"
Onder Gregor Gysi lijkt de SED zich wel 
van de zw aarste klappen te hebben h e r-
s te ld . Guy: "Ik merk een stijgende i r r i -
ta tie  bij de Westduitse politici en 
journalisten , omdat de SED zich met 
1.750.000 leden tegenover de u ite rs t v e r-
deelde oppositie weet te handhaven ."

Groen en links
Hèt hete hangijzer in de politieke spe-
culaties rond de DDR is wel de Wieder- 
verein igung . Al koelde het behoorlijk af 
door de waarschuwingen van de geallieer-
den, toch heeft het de O ostduitse oppo-
sitie blijvend gepolariseerd . Terwijl 
Kohl in Dresden werd toegejuichd (19/12), 
werd in O ost-Berlijn een betoging tégen 
W iedervereinigung en sociale afbraak  ge-
o rgan iseerd . Volgens Guy een "reusach tig  
succes", al hebben de Westerse media e r  
(zoals wel meer gebeurt) scheel naast 
gekeken .
De Grünen stellen duidelijk dat een 
D uits-D uitse confederatieve s tru c tu u r  
enkel tot stand  mag komen na de economis-
che, ecologische en politieke stab ilisa-
tie van de DDR, en in het kader van een 
algemeen-Europese vredeso rden ing . Deze 
ordening omvat de definitieve vastlegging  
van alle (huidige) Duitse grenzen en de 
instelling van een gedem ilitariseerde 
zone van noord naar zuid doorheen Europa. 
(De standpun ten  van de SED en de West-
duitse SPD zijn daar overigens niet 
vreemd aan .)
De Grünen willen een "derde weg" realise-
ren  die in tegenstelling  to t het huidige 
"Volkseigentum" een reëele participatie

van de arbeiders en de in v este ring  van 
grote winstdelen in het milieu kan garan -
deren . Toch moeten ook zij bekennen dat 
de Oostduitse industrie  slech ts met Wes-
te rse  investeringen  ing rijpend  gemoder-
n iseerd  kan worden. Een "derde weg" kan 
dus enkel slagen als het Westers kapitaal 
onder Oostduitse voorw aarden aangetrok-
kén kan worden. A nders zal, ook zonder 
W iedervereinigung, de Westerse economis-
che overspoeling van de DDR totaal zijn. 
Kohl en Haussmann (econ. zaken) koppelen 
de mogelijkheid tot subsid iëring  van
Westduitse investeringen  in de DDR aan 
verregaande eisen voor economische h e r-
vormingen naar Westers model. Linkse
O ostduitsers blijven ech te r vertrouw en op 
de s te rke  socialistische politieke tra d i-
ties van hun land, die hen voor Poolse of 
Hongaarse toestanden zou behoeden.

Zou ex treem -rech ts e r  ook in de DDR in 
slagen het vreem delingenthem a uit te 
buiten? Guy Cooreman wijst e rop , dat het 
tot hiertoe nauwelijks werd aangeraak t. 
"Vreemdelingen hebben gemeentelijk stem-
re c h t. De kw antitatieve sp its  wordt 
afgebeten door de Polen, gevolgd door de 
Viëtnamezen (zo'n 75.000) en C ubanen. In 
beroepsscholen tr e f  je grote groepen 
Mozambiquaanse en Angolese jongeren aan. 
De vreemdelingen worden dikwijls in grote 
woonblokken bijeengestoken, en hun arbeid 
wordt in bepaalde bedrijven geconcen-
tre e rd . In tenm inste èbi Berlijns elek-
tron isch  bedrijf heb ik de arbeiders in 
twee talen (Duits en Pools) horen toe-
sp reken .

Fijnproeven van aerosolen

Als catalysator van de O ostduitse oppo-
sitie kan je de ecologische problemen 
nauwelijks overscha tten . Tijdens de olie-
crisis schakelde de DDR haar industrie  
massaal te ru g  op bruinkool, dat een 
vreselijke zwaveldioxide- en koolmono- 
x idevervuiling veroorzaakt Giftige e rn s t 
blaast het ondertussen  in het Zuiden, 
waar een soms nog uit de 30'er jaren 
stammende industrie  het landschep onder 
sto f, smog en zure regen bedelft. Samen 
met de grote woningnood en de flora aan 
netelige politieke conflicten, v erk laart 
de ecologische crisis  waarom de oppositie 
hoofdzakelijk in het Zuiden is on tstaan , 
en waarom daar ook de meeste stemmen voor 
de W iedervereinigung opgaan.
Laten we een "klassiek" voorbeeld nemen: 
B itterfeld . Kinderen mogen e r geen k raan -
tjes water drinken . In bepaalde wijken is 
de hu ishuur afgeschaft om de v lucht van 
een door adem halingsstoornissen geplaagde 
arbeidersbevolking af te remmen. Guy: 
"Onze firma levert nu voor 600 miljoen 
frank  aan rook- en w aterzu iveringsinstal-
laties aan een aluminiumfabriek te B it-
te rfe ld . Voorlopig wordt e r  door ploegen 
van soldaten gew erkt, omdat niemand te 
lang aan de vervuilde lucht mag bloot-
staan ."

"Speciaal afval", zeggen de Grünen, wordt 
door de DDR in ru il voor harde valuta 
maar al te g re tig  aangenomen. Alleen uit 
de BRD zo'n 40.000 ton per ja a r. Dikwijls 
wordt het gewoon in openlucht v e rb ra n d ."  
"De DDR", gaan de Grünen v e rd e r , "dreig t 
een afzetm arkt te worden voor in het Wes-
ten verouderd , te  vervuilend of te ge-
vaarlijk  geachte technologieën." "Da's 
p rie tp raa t" , rep liceert Guy. "Uit alle 
onderhandelingen die ik gevoerd heb , weet 
ik dat de O ostdu itsers perfect van de 
stand  van de technologie op de hoogte 
zijn, en hoge eisen s te llen ."  In tussen  
heeft de O ostduitse reg erin g  de ambitie 
geuit de W estduitse milieunormen over te 
nemen. Zullen ze ook toegepast worden? De 
Grünen: "Niet voor n ie ts is de v e ra n t-
woordelijke m inister al 17 jaar aan de 
macht, en zijn alle m ilieudossiers de 
afgelopen zeven jaar top secre t gehouden.
Wat die vent met het beloofde miljard aan 
Westduitse m ilieusubsidies gaat aanvan-
gen, laat zich al rad en . De technologie 
voor de m odernisering van onze k e rn -
cen trales is al onderw eg."

"Erstmalig is t in der Geschichte Berlins 
und u n sre res  Volkes der unheilvolle 
K reislauf von F o rtsch ritt und Reaktion 
durchb rochen , geschieht alles für das 
Volk, mit dem Volk und durch  das Volk." 
H onecker's G regoriaans bij de v ie ring  van 
750 jaar Berlijn. Als het van de teevee- 
dominee8 a fhang t, wordt daar weer für 
Gott, mit Gott und durch  Gott van ge- 
maakt. En de (eventueel s ta a ts -)  kap ita-
listische u itbu itingen  kunnen nog onder 
een menigte andere vormen dan die van de 
"volksdem ocratie" bestendigd  en opgedre-
ven worden. De kringloop begint van voor 
af aan . (W .C .)

FOTO 2: Terw ijl e r  b innen in de te n t toch nog p laa ts  genoeg was.

Wie doet beter?

83-JARIGE 
OP "KOT" IN 
HOME 
HEYMANS

S tudentenresto  de O verpoort is een a rch i-
tec tu raa l m eesterw erk, waar de smaak van 
de gerechten de esthetische waarde van 
het gebouw ben ad ert, dat weten we alle-
maal. A chter het gevaarte staan e r  nog 
maar eventjes drie van die betonblokken 
neergepoot, waarin nota bene studen ten  
verblijven.
Homes, zo heten die stu lp jes. De "Fabi- 
ola" en de "Vermeylen" dienen als woonst 
voor de doorsnee-u en ik . In home "Hey- 
mans" wonen de gehuwde studenten  onder 
ons. In datzelfde gebouw verblijft ech ter 
ook de 83-jarige dame mevrouw Pelemans. 
Wees g e ru s t, over haar academische s itu -
atie hoeft u zich geen zorgen te maken : 
s tuderen  aan de RUG doet ze n ie t.

"Hoezo ?", hoor ik van alle kanten 
ju ristjes-in -op le id ing  verzuch ten , te r -
wijl ze komen aan gedraafd met artikel 
1 .1 . van het In tern  Reglement U niversi-
ta ire  Homes : "De kamers kunnen u itslu i-
tend gehuurd  worden door meisjes- en 
jongensstuden ten , die ingeschreven  zijn 
op de rol van de RUG en die regelm atig 
het volledige lesrooster v o lg e n ..."
We plozen het voor u u it.

Toen de sociale sector van de RUG home 
Vermeylen wilde bouwen, had ze haar 
zinnen laten vallen op de Jan Frans Wil-
lem sstraat. Een hele reeks huizen werden 
geleidelijk aan opgekocht, behalve dat 
ene, u weet wel, waar mevrouw Pelemans 
woonde.
Aangezien voor de realisatie van het p ro -
ject net ook dat perceel broodnodig was, 
kwam mevrouw Pelemans in een gedroomde 
onderhandelingspositie te rech t. Als 
voorwaarde om haar goed te v erkopen , 
stelde ze dat ze voor de re s t van haar 
leven van de RUG een gra tis  appartem ent 
moest krijgen . Gratis woonst, g ra tis  
e lek tric ite it, g ra tis  w ater, g ra tis  v e r-
warming.
Daarom woont mevrouw Pelemans nu in ap -
partem ent nummer 41 op de eerste  verd ie-
ping van home Heymans.

Brave zielen die haar uit padv inders- 
nostalgie en andere menslievende over- 
wegingen een bezoekje willen brengen , 
moet ik te leu rste llen . Haar deur is 
altijd gesloten. Mevrouw Pelemans, een 
dame van respectabele leeftijd , is 
bedlegerig en kan de deur niet zelf komen 
openen. Wel komt haar familie en de 
sociale verp leegster twee maal p e r dag 
binnenwippen. (Iedereen moet wel eens 
e ten , weet u .)  Om binnen te geraken , 
halen ze te lkens ee rs t de sleutel aan de 
receptie van home Vermeylen (en zij zijn 
ook de enigen die ze kunnen k rijgen ). 
Contact met de medebewoners is (begrijpe-
lijk) onbestaand en de v raag  is of me-
vrouw Pelemans zelfs nog wel weet dat ze 
op een studentenhom e leeft.
U weet het dan ondertussen  toch.

DIA

FOTO 3: Het stijlvolle duo SOULSISTER zorgde weer voor menig smeltend
m eisjeshart (voor meer inform atie rond  sm eltende m e isjesh arten , zich wenden 
to t ons te r  zake meer bevoegd red ac tie lid : P ie v e r!) . Hier b e tra p te n  we ze 
toen zij zich incognito  een weg p ro b eerd en  te banen  door de toegestroom de 
m assa. Goed vermomd h e rk en d en  wij ze toch aan de cam era die hen overal 
vo lgde . Bemerk ook de spon tane  geste  van Jan  L eyers die zich sym pathiek in 
een W in te rn ach t-T -S h irt had gehu ld .

C o l o f o n

KERN- EN EINDREDACTIE: Tim De Cock, Wim 
Defoort, Mare Mestdagh en le f S tuyvaert. 
REDACTIE: Willem Colen, Karl D egryse,
Dirk Jacobs, B ert Lema, A n jaO tte , Pol 
S ierens, H endrik T ra ts a e r t, Piet Ver-
beest, Bart Verschaeve en Flor V erschaeve. 
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Michel De
Waele, S t. P ietersn ieuw str.45 , 9000 Gent
OPLAGE: 5000 exem plaren, g ra tis  versp re id  
in alle fakulteiten , re s to 's  en homes van 
de R ijksuniversiteit Gent.

SCHAMPER is het ongebonden, p luralistisch  
studentenblad  voor en door studen ten  van 
de RUG. De redactie bestaat uit vrijwil-
ligers en komt elke vrijdag om 13u00 
samen in studentenhuis De B rug , tweede 
verdieping, S t.P ietersnieuw straat 45. 
Telefoon secretariaat studen tenhuis: 
091/25.99.93.
Lezersbrieven zijn welkom; naamloos is 
prullem and. Op grondig gemotiveerd v e r-
zoek laten we uw naam weg. Lezersbrieven 
hebben betrekking op de RUG in het alge-
meen of artikels in Schamper in het bij-
zonder. De redactie heeft het rech t al te 
lange brieven in te korten .
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Rijmwoordenboek cadeau gekregen?

YANNICK ZAAIT PANIEK !
Op 12 januari waren wij te  gast op de 
feestelijke opening van het nieuwe jaar 
(19901) die gecombineerd werd met de 
voorstelling van de nieuwe verw ezen-
lijkingen in S tuden ten resto  O verpoort. 
Vooraleer wij ons te goed konden doen aan 
de nagelverse gerechten  op het r ijk - 
gevulde menu, dienden wij, inform atiebron 
bij u itstek  voor u s tu d en ten , ech te r 
ee rs t de diverse toespraken  nauw keurig  te  
volgen. Relaas van een bewogen avond.

De nieuwe voorzitter van de Sociale Raad,
F. (F rank , F rits , F reddy?) Wittock, v es-
tigde er de aandacht op dat hij de nieuwe 
voorzitter van de Sociale Raad is en 
hiermee de , vorige op v o lg t. Daarna s tip te  
hij een aantal zeer belangrijke pun ten  
aan, die ons ech te r in teg raa l zijn o n t-
gaan om de eenvoudige reden  dat onze 
aandacht volledig in beslag  werd genomen 
door de regeringscom m issaris. Inderdaad , 
op nauwelijks anderhalve m eter van ons 
verw ijderd stond Y. (Y annick!) De C lercq, 
de handen op de ru g , zijn gewicht v e r-
p laatsend van de lin k e r- op de re c h te r-
voet en weer te ru g . T ussen duim en wijs-
v inger van de linkerhand zaten losjes 
enkele velletjes pap ier, alle voorzien 
van het RUQ-logo, waarop, zo zou la te r 
blijken, zijn toesp raak . Yannick De 
Clercq maakte op ons een grote in d ru k , zo 
zelfverzekerd  als hij daar stond , het 
hoofd lichtjes schu in , z 'n  kin solide op-
geheven, de ogen onafgebroken op F. 
(Fons, Firmin, Ferdinand?) Wittock ge-
r ic h t. Deze was in zijn toesp raak  al op 
z'n laatste getyp te  bladzijde aanbeland, 
en een vlugge blik op onze u itnodiging 
leerde ons dat na hem het de b eu rt was 
aan meneer de regeringscom m issaris.

Deze stond ondertu ssen  z 'n  la a ts te  voor-
bereidingen te tre ffe n . Met twee vlugge 
v ingers voelde hij de glooiing van zijn 
perfect gedraaide kapsel en tóen hij een 
voor ons onzichtbare oneffenheid opm erk-
te , maakte hij dat onmiddellijk goed door 
deze w eerbarstige haarw ortel met wat 
speeksel te ru g  in de ju iste  plooi te 
p lakken. Een applaus vulde de atmosfeer 
en wij klapten geestd riftig  mee. Deze 
sch itte rende geste van Yannick bleek ook 
samen te  vallen met he t einde van de

toesp raak  van F. (Felix , Filemon, F loren- 
tijn?) Wittock die knikkend  en wuivend 
het k leine, gei'm proviseerde podium v e r -
lie t.
Toen kondigde de heer M. B racke, coördi-
nato r van de U niversita ire  R esto 's , 
Yannick -regeringscom m issaris- De C lercq 
aan . Wij app laudiseerden  nu nog lu ider en 
Yannick zelf wandelde bedaard  in de rich -
tin g  van het verhoogje, waar hij met een 
sierlijk  sp rongetje  bovenop belandde. Na 
een b eheerste  d raai van 180 op zijn 
hakken stond  hij k aa rs rech t glimlachend 
ach te r de microfoon, waar hij zo meteen 
zijn welluidende stem in zou v e rs te rk e n .
Wie Yannick ee rd e r aan het w erk heeft 
gezien weet welk een indrukw ekkende aan-
blik dit b ied t. Sta ons dan ook toe uit 
te  wijden over het aldus bekomen ta fe -
ree l.
A chter de microfoon staa t dus Yannick, 
ond ertu ssen  glimlachend zijn papieren  
naar omhoog b ren g en d . A chter Yannick zien 
we een k u n stig  opgetrokken  houten  r a s te r -
werk waarop een lentegroene p lastic  klim-
op is aan g eb rach t, een mooie illu s tra tie  
van de stelling  dat men aan de RUG alles 
in het w erk s te lt om de s tu d en t in een 
aangename omgeving een hartige  maaltijd 
voor te  ze tten . R echts (nog re c h ts e r! )  
van Yannick hangt een reuze-affiche 
waarop een blik sp rankelende Sprite is 
afgebeeld , een u itstekende gelegenheid om 
onze lezers op een a lliteratie  te  v e rg a s-
te n . Maar s til , want Yannick sch raap t 
zijn keel.
Schrapen is eigenlijk nog zwak u itg e -
d ru k t. Een vervaarlijke  gorgel on tsnap t 
uit diepe kee lk ro ch ten , waar geen mens, 
neen zelfs n iet zijn vrouw , ooit in is 
af gedaald. Iedereen deinst wat a ch te ru it, 
een mevrouw met roodgeschm inkte kaken 
komt ei zo na met ach terw erk  en al op de 
al u itgestalde desse rten ta fe l te re c h t. 
Yannick heeft z 'n  en trte  niet gem ist, zo 
noteren  wij op ons no titieb lok je . Dat 
notitieblokje b lijk t de re s t van de avond 
overbodig -  wat nu g ebeu rt kunnen wij zo 
ook wel onthouden . Maar laten we vooral 
niet op de feiten vooruitlopen.

Yannick begint z 'n  toesp raak  met een wel-
luidend "Dames en H eren" en een speciale 
verm elding van de heer re c to r De Meyer,

FOTO 3 (b is ): Voor deze jonge maagden was het e c h te r  te  la a t. Zij hadden  reed s  
donderdagochtend  p o s tg e v a t|o p  een s tra te g isc h e  p laa ts  in de hoop een glimp 
van hun helden op te  v an g en , maar toen die u ite inde lijk  p assee rd en  w aren zij 
net even ingedommeld. Jam m er, m aar als tro o s t kunnen  zij op de red ac tie  een 
kus van onze e x p e rt inzake sm eltende m eisjesharten  (zie 4) ë i een gesigneerde  
foto van Jan Leyers komen afha len .
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nabije omgeving wonen.
Opvallend is trouw ens dat e r  veel minder 
blinden en doven s tuderen  aan de un i- 
vers ite it dan aan HOBU-instituteh. Mevr. 
Caroline Royeaerd, assisten te  in het Labo 
voor O rthopedagogiek, verklaarde dit door 
te wijzen op de tekortkom ingen van doven-
taal en braille wanneer e r  begrippen van 
een hoger niveau aan te pas komen. Voor 
veel begrippen zijn e r  nog geen tekens, 
wat het aartsmoellijk zoniet onmogelijk 
maakt om cu rsussen  van u n ive rsita ir
niveau te verta len  in een aangepaste 
tekentaal. Zolang de tekentalen  niet op 
niveau gebracht worden zullen doven en 
blinden zich noodzakelijkerwijs naar het 
HOBU moet r ich ten .
Laten we tot slot hopen dat de R .U .G ent 
de ingeslagen weg v lug weer verlaa t. 
Zoniet kunnen we in Schamper 300 enkel 
nog kritische artikels schrijven over de 
das van de rec to r of de koffie van Filip 
Lefevere. Hoewel, toch enkele niet te 
versmaden onderw erpen!

(1) Het is al voorgekomen dat een ge-
handicapte s tuden t op zijn bestemming 
werd afgeleverd met allerlei v erse  kneu-
zingen en b reuken  omdat de chauffeur niet 
voorzichtig genoeg had gereden . De ouders 
van de bew uste s tu d e n t, aanwezig op de 
'C addy '-perscon feren tie , verk laarden  zelf 
elk putje en ba rs tje  in Gent te kennen 
zodat zij daar reken ing  mee kunnen houden 
bij het vervoer van hun sp ru it.
Eigenaardig genoeg m erkte gelegenheids- 
rep o rte r  Sven J .  de volgende dag de Caddy 
op , bestu u rd  door de moeder en met zoon-
lief ach terin , in de Gustave Magnel- 
s tra a t . Die ve rb in d in g sstraa t tu ssen  
Rozier en Plateau zou, zoals u hoort te 
w eten, niet m isstaan als stukje Hel van 
het Noorden.

(2) Behalve omdat we vergeten  waren onze 
fo tograaf mee te sleu ren .

die blij k n ik t. "De H ee rrrr  R rr re c to r r r r  
De M ey e rrrr" , het komt als een machtige 
grrrom  uit de keel van de reg e r in g s-
com missaris. Hier is duidelijk een ra s -
echte G enteneir aan het woord, die zijn 
taa l, met zijn gewestelijke eigenheid , 
niet verloochent. Genietend lu is te ren  we 
v e rd e r .
Yannick k ijkt op zijn b rie fje , leest de 
drie volgende woorden, rich t zijn mond 
naar de microfoon en d raag t ze met hel-
dere stem voor. Terwijl de woorden zich 
v ersp re id en  in het lu is te ren d  publiek , 
bu ig t hij weer het hoofd, leest de vol-
gende drie w oorden, k ijk t weer op en 
sp reek t ze u it.
"Ik wens U", zo menen wij ons nog te 
h e rin n e ren , en we koppelen d aar onmiddel-
lijk het overrom pelende "allen h ie r aan-
wezig" aan toe . T evreden dat we nog 
kunnen volgen kijken we op en zien dat 
men rond  al d ru k  doende is w eddenschappen 
af te  slu iten  om trent de drie volgende 
woorden. Yannick zelf p ro b ee r t, zo lijkt 
h e t, de volgende woorden op zijn briefje 
te on tc ijferen . Want, zo is ons bekend , 
zijn sec re ta resse  heeft een v e rsch rik k e -
lijk h an d sch rift. Wanneer het rum oer in 
het publiek geluwd is lijkt Yannick 
ech te r voldoende zeker van zichzelf en 
hij vervo lg t met een triom fantelijk:
"een gabullig 7880!"

Onmiddellijk klinken triom ferende en 
jammerende k re ten  kakafonisch op u it het 
ta lrijk  aanwezige pub liek . Links van ons 
beg in t een b londe, niet onknappe vrouw 
zelfs met haar roodgelakte nagels u it te 
halen naar de arm van de man naast h aa r, 
die drie briefjes van duizend omhoog p ro -
b ee rt te  houden , ond ertu ssen  de nagels 
ontw ijkend en an gstig
"Ik  heb dit eerlijk  gewonnen, je hebt 
verk ee rd  gegokt!" roepend .
"Niet w aar", k rijs t de vrouw , "dat is 
precies wat ik  bedoelde: een gabullig
7880! Geef me mijn geld te ru g !"
Rond de twee vormt zich al v lug een 
groepje dat duidelijk  in twee kampen is 
verdeeld  en luid aanmoedigingen 
sch reeuw t. Op het podium p robeert Yannick 
o ndertu ssen  de gem oederen wat te bedaren  
door met de rech terw ijsv inger tegen  de 
microfoon te tik k en , en tussendoor 
"èn, dames en h è-rrren "  
aan zijn toesp raak  toe te  voegen. Maar 
dit alles haalt weinig u it . Een wat pap-
perige man w ringt zich heftig  met het 
onderlichaam w erkend door de aangroeiende 
m enigte, terw ijl hij hevig gesticu lerend  
de aandacht van de v e rh itte  blonde vrouw 
p robeert te  tre k k e n . Wij laten ons ech ter 
nie t afleiden en houden de blik s tev ig  op 
Yannick gerich t die nu met de volle 
vlakke hand tegen  de microfoon s taa t te 
beuken , tu ssendoor de aanwezige populatie
"een gaida gazandheid!" 
in het aangezicht slingerend .
Zijn gelaat is rood aangelopen en de 
daarne t zo sub tie l op z 'n  p laats gezette 
haarlok ligt nu en igszins anarch istisch  
op zijn voorhoofd. De dikke man, zo mer-

ken wij vanuit onze ooghoeken, is o nder-
tu ssen  tu ssen  de blonde schoonheid en de 
al wat oudere man gekomen en rich t zich 
blazend to t deze la a ts te . Wat hij zegt 
kunnen wij in het algemeen kabaal niet 
v e rs ta a n , maar u it zijn rollende ogen 
leiden wij af dat het in n ie ts lijkt op 
de welgemeende wensen die Yannick ons 
p ro b eert over te maken. Yannick staa t 
trouw ens al lichtjes schuim bekkend op en 
neer te  sp ringen  op het -zoals ee rd e r 
verm eld- toch maar gei'm proviseerde 
podium. Zijn v rouw , die in  he t gewoel 
duidelijk een vol glas Campari Orange 
over zich heen heeft g ek regen , is onder-
tu ssen  tot bij haar echtgenoot geraak t en 
p ro b eert hem z'n  kalmte te  doen h e r-
w innen. Ze zou Yannick toch b e te r moeten 
kennen , zo durven  wij denken , hij wil na-
tu u rlijk  zijn zorgvuldig  voorbereide toe-
sp raak  afronden .
"Ik  zou n iet g raag  in de schoenen van 
zijn sec re ta resse  s ta an , m orgen", p ro -
beren  we tegen  de heer re c to r De Meyer, 
die ech te r te d ru k  bezig is een volledige 
pot luch tig  geklopte chocolade-mousse tot 
zich te  nemen om ons te ho ren .
De corpu len te  man heeft zich in tu ssen  van 
zijn g rijs vestje  ontdaan en s taa t in 
hemdsmouwen te tie ren  tegen  de ongeluk-
kige oude man, die p lotseling de drie 
b riefjes van duizend ach te r zich weg 
gooit, in elkaar zakt en k ru ipend  een 
uitweg zoekt. De dame met de roodge-
schm inkte kaken p ro b ee rt ondertu ssen  
vooral n ie ts te missen bovenop de des-
se r ten ta fe l, n ie ts  verm oedend van de 
kostelijke aanblik  die ze de heer rec to r 
De Meyer tu ssen  twee happen chocolade- 
mousse le v e rt. Yannick -onherkenbaar 
geworden in zijn o ndertu ssen  huilerig  
naar beneden hangend kapsel- is nu nog 
slech ts een klein hoopje mens dat zielig 
in de microfoon s taa t te  flu isteren  dat 
hij nooit gedacht had dat zijn toespraak  
to t zulke m ensonterende ta ferelen  zou 
leiden en dat hij zijn se c re ta re s se . . .  
Im provisatie is ook al nie t zijn s te rk s te  
p u n t, zo consta teren  wij gelaten en we 
verw ijderen ons onopgem erkt u it de k lu- 
wende mensenmassa, niet ech te r zonder de 
drie b riefjes van duizend die we toeval-
lig vlakbij op de vloer vonden zorgvuldig 
op te  vouwen en weg te bergen .

Aan de andere kant van de In ternational 
C orner, het nieuwe paradepaard je  van de 
s tu d e n te n re s to 's , bestellen  wij een
nieuwe Campari Orange en doen we ons te -  
gped aan een ex tra  bordje fru its la . Wan-
neer we ons oven lu tc r, stev ig  gevuld on 
een erv arin g  r i jk e r , huisw aarts begeven 
zien we Yannicks rode BMW nummerplaat HYL 
622 w egscheuren in de nach t. Op de
ach terbank  merken we nog net hoe m evr. De 
Clercq schuch tere  pogingen doet Yannicks 
kapsel enigszins te re s ta u re re n . Het 
scherm tu ssen  voor- en ach terbank  is 
neerge la ten . De chauffeu r concen treert 
zich op de weg.

ief
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Germania's Literatuurwedstrijd 1990:

EEN KORTVERHAAL 
IS EEN KORT VERHAAL

Germania zet de jaren '90 op een wel bij-
zonder feestelijke manier in . Om het h e r-
ste l van de geestelijke vrijheid in Roe-
menië te vieren (en ook wel een beetje om 
de literaire creativ ite it van ons jonge, 
ta len trijke , maar helaas hopeloos luie 
gebroed te stim uleren), o rganiseert de 
ploeg van cu ltuu rp raeses JÜRGEN PIETERS 
een ambitieus opgezette poëzie- en 
kortverhalen w edstrijd . Alle studenten  van 
de RUG kunnen hieraan deelnemen. Germania 
gooit er al haar zware financiële midde-
len tegenaan: de winnaar van iedere cate-
gorie krijgt een prijs te r  waarde van 
5000 frank ; 2000 en 1000 frank gaan 
respectievelijk rich ting  tweede en derde.

Wat moet u , literaire oppergod in spè, nu 
doen om in do prijzen to vnllon? U s tu u rt 
drie eigen, niet eerder gepubliceerde, 
Nederlandstalige gedichten in en /o f èbi 
idem dito ko rtverhaal. Het is dus moge-
lijk aan beide onderdelen deel te nemen, 
MAAR om kapitalisten te ontmoedigen, kan 
dezelfde student maar in tei categorie 
een prijs halen. Het kortverhaal is 2 è 5 
pagina's van 60 regels lang, de gedichten 
liefst niet langer dan pagina.

Belangrijk: het thema van de gedichten is 
ZIN, dat van het kortverhaal is WAANZIN. 
Alleen de literaire  produkten die aan 
deze voorwaarde voldoen, komen voor de 
prijs in aanm erking. De ongetwijfeld heel 
deskundige ju ry  bestaat uit een viertal 
proffen en assisten ten  uit de sectie

Germaanse ( onder wie de beruchte  Cyriel 
B uysse-kenner Prof. A.M. MUSSCHOOT) 
aangevuld met de twee laatste nog levende 
s tu d en t- lite ra tu u rk en n e rs .

Alle inzendingen moeten ten laatste op 
maandag 19 feb ruari 1990 om 12 u u r binnen 
zijn op het volgende ad res:

Germania, t . a .v .  Gerd Callewaert 
K attenberg 30, 9000 Gent.

U neemt een grote bruine enveloppe en 
steek t daarin uw pennev ruch ten , getypt 
en in zesvoud , vergezeld van een onbe-
kend pseudoniem. (OPGELET: MAGDA VAN
DAMME EN RIK VAN SCHELLE ZIJN AL GE 
BRUIKT!) Je echte identiteit (naam, 
ad res , stud ierich ting  en een fotocopie 
van je s tuden tenkaart) steek je in een 
gewone witte enveloppe, waarop nog eens 
je pseudoniem vermeld staa t.

De uitslag wordt bekendgemaakt op Ger-
mania's Vrij Podium (7 m aart, Zaal
A rtevelde, 20u). De winnaars worden
verzocht daar hun prijs in on tvangst te 
komen nemen. Iedereen die p robeert de 
w edstrijd te vervalsen , wordt gedis-
kwalificeerd en verplicht het volledige 
Vrij Podium uit te zitten . De bekroonde 
inzendingen worden alvast gepubliceerd in 
LITERATUURLIJK, hot ultieme literaire 
blad van de Gentse germ anisten.

VIPERE

(theus)
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De achtergronden van de campagne tegen vandalisme

WIE HET SANDAALTJE PAST, 
DIE IS VANDAALTJE

FOTO 4: Wrong tim e, w rong place. Daar w erden de a fgevaard igden  van de Melk- 
b rigade  zich p ijn lijk  van bew ust toen bleek dat ze n ie t fel gewillig s la ch t-
offer in hun te n t hadden kunnen  lokken , ondanks herhaalde  en zeer verw oede 
pog ingen . Ze hadden  hun re c ru te r in g sa c tie  noch tans zeer zo rgvu ld ig  voor-
b e re id . Hun p rom otie-trio  toonde wel heel o v e rtu ig en d  de heilzame w erking van 
het te  prom oten p ro d u k t: terw ijl links een nog maar n e t bekeerde  melk-
b rig ad ie r een beetje sp ijtig  s ta a t te  wachten op het verhoop te  e ffe c t, ziet u 
in het"* midden dat zich na am per 2 weken 3 li te r  melk p e r  dag  al een lich te  
dons op de wangen beg in t te  vorm en en re c h ts  sp re e k t de volle baard g ro e i voor 
zich: Melk Maakt Mannen! U ite rs t re c h ts  ziet u he t ongelooflijke: am per
anderhalve  maand geleden was d it nog een vrouw !

Wie zijn de vandalen? Hoe herken  je ze? 
Houden ze van aardappelen of p re fe re ren  
ze rijst?  Verdienen ze veel geld? Kan je 
zelf vandaal worden?
Deze vragen (en andere) stelde ik mij 
veelvuldig toen het projekt W internacht 
op woensdag 20 december door onze te e r-
geliefde studen tenbeheerd er Filip Lefe- 
vere op een persconferen tie  werd voor-
geste ld . Nutteloos u nog te  verte llen  dat 
W internacht een groot succes is  gew orden. 
De ongebreidelde fu ifd rift van Jan 
S tudent en An S tudente werd door middel 
van een monsterlijke ten t op het S t .-  
Pietersplein zoveel mogelijk gekooid. 
O ptredens fungeerden daarbij als lokaas.

Hij die er meer van wist
Mij d reef een studentikoos verantw oorde 
nieuw sgierigheid naar het fenomeen 'v an -
dalisme'. Daarom ging ik bij Brice De 
Ruyver mijn licht opsteken . Hij is doctor 
in de Criminologie, licentiaat in de 
rech ten  en verbonden aan de School voor 
Criminologie en aan de R echtsfaculteit. 
V erder is hij lid van de Provinciale 
Commissie van O ost-Vlaanderen voor het 
voorkomen van misdadigheid. We hadden 
afgesproken in de S tep -in , een koffie- 
salon. Na meneer De R uyver ee rs t beide 
brilleglazen te hebben ingegooid, stelde 
ik  hem deze v raag :
SCHAMPER: Kunt u een definitie geven van 
het begrip vandalisme?

'Dat is geen makkelijke v raag . De term 
zelf is al vijftien of tw intig jaar in 
gebruik  maar vandalisme is van alle 
tijden . Vandalisme is geen synoniem voor 
crim inaliteit. Het d raag t wel criminele 
elementen in zich: de schending van
privé- en openbaar eigendom. A nderzijds 
heb je ech ter de gedragscom ponent: van-
dalen worden gedreven door vernielzucht 
maar het object van die vernielzucht 
heeft niks met de bedoelingen van de 
dader te maken. De vandaal wil geen geld 
ste len , geen lustmoord p legen, zelfs geen 
wraak nemen. Hij wil gewoon zijn opge-
kropte agressie  bo tv ieren , agressie  die 
hij op normale wijze niet kwijt kan . De
factoren die deze agressie  loskoppelen 
zijn alcohol en de aanmoedigingen van de 
groep; men wil stoer doen om in d ru k  te 
maken.
Vandalisme is een irrationele d aad .'

SCHAMPER: Dat kan best zijn, maar hoe 
moet men vandalisme dan aanpakken?

'Voor men aan een preventieactie  beg in t, 
moet men een degelijke fenomeenstudie 
maken. Men moet bepalen bij welke groep 
van de bevolking de actie zal worden 
gevoerd en men moet een inven taris  maken 
van de middelen die te r  beschikking 
staan . In het geval van W internacht zijn 
de studen ten  zelf gekomen, dus we hadden 
de doelgroep onmiddellijk. Dan komt het 
erop aan een overzicht te  krijgen van de 
reële omvang van het probleem. Voor Win-
te rnach t hebben we affiches laten drukken 
met een groot getal erop : 16.570.100 f r . , 
de kostprijs van het vandalism e. Zoveel 
kost het om elk jaar de schade aan un i-
versita ire  gebouwen door vandalisme te 
hers te llen . ________________________________

"Vandalisme is geen 
synoniem voor 
criminaliteit."

Vandalisme kan voorkomen worden door een 
betere  zorg voor het leefklimaat. Mensen 
zijn sneller geneigd to t vandalisme in 
een vervu ilde, troosteloze, ontmoedigende 
omgeving van k ro tten  en sloppen. Wij 
noemen dit fenomeen 'erosievandalism o'. 
Aan Amerikaanse un iversite iten  heeft men 
zeer veel aandacht voor het groen. Mensen 
zijn minder ag ressie f als ze in een aan-
gename omgeving vertoeven . De laatste  
jaren merk ik trouw ens bij studen ten  en 
ook bij de brede bevolking een groeiende 
bekommernis om het leefmilieu.
Studenten doen ook aan processignalering : 
ze wijzen ons op w antoestanden.'

De student als 
verantwoord burger
SCHAMPER: Waarom hebt u als doelgroep de 
studenten  gekozen?

'De onbekendheid, anonimiteit van de 
daders is een zeer groot probleem bij de 
bestrijd ing  van vandalism e. Het openbaar 
domein is van iedereen , dus men vereen -
zelvigt zich daar niet mee. Men bescha-
digt makkelijker gebouwen die van de 
s taa t zijn.
De studen ten  zijn een b ru ikbare  doelgroep 
omdat ze lokaliseerbaar zijn. Ze zijn ook 
een belangrijke doelgroep want zij zullen 
in de toekomst verantw oordelijke functies 
in de maatschappij bekleden. Het is dus 
van het grootste belang dat zij bewust

gemaakt w orden.'

SCHAMPER: Legt u eens uw concrete plah op 
tafel!

'Dit jaar was e r  dus een actie van de 
Provinciale Commissie in verband  met 
vandalisme en het probleem K rista lnach t.
De vraag  naar zo'n actie kwam van de 
studen ten  zelf. Het u itgangspun t was de 
negatieve e rv a rin g  met K rista lnach t. Men 
wou ie ts  doen aan het negatieve imago van 
de s tu d en t. E erst kwam e r  een actie b in -
nen de RUG. Het s ta rtse in  daarvan werd 
gegeven met de an ti-g ra fïtti v e r f  op de 
B landijnberg. Het tweede luik was dan het 
projekt W internacht. De beruch te  donder-
dagavond tre k t ech ter ook veel n ie t-u n i- 
v ersita ire  studen ten  en n ie t-s tuden ten  
aan , dus dat was een bijkomend probleem. 
Daarom willen we de actie vandalisme 
u itbreiden naar het n ie t-u n iv e rsita ir 
hoger onderwijs en naar het middelbaar 
onderw ijs.'

"Repressie is niet 
noodzakelijk een 
negatief begrip "

SCHAMPER: Hoe reageren  de bonzen van de 
RUG eigenlijk op het fenomeen vandalisme?

'De un iversite it was zeer coöperatief.
Het project W internacht en de actie van -
dalisme waren pilootprojecten en zowel de 
provinciale en stedelijke overheden als 
de un iversita ire  overheid en de studen ten  
hebben steeds goed kunnen sam enwerken. Er 
zijn nu ook al contacten met de VUB om 
daar een soortgelijk project uit de grond 
te stam pen.'

SCHAMPER: Was W internacht een sukses in
de bestrijd ing  van vandalisme?

'R elatief wel, ja . Vooral de burgem eester 
ep de m isdaadpreventiedienst onder lei-
ding van commissaris C arlier verdienen 
een pluim. De horeca heeft stru c tu re le  
maatregelen genomen. Ze heeft onder meer 
ge trach t de wildgroei van hotdog- en 
ham burgerkraam pjes tegen te gaan, opdat 
de traditionele donderdagavond geen dolle 
kermis zou worden waar het 'm enkel om de 
commercie te doen is . De burgem eester 
heeft met de horeca duidelijke afspraken  
gemaakt: of ze houden zich aan de regels 
of de cafés gaan d ich t. Deze aanpak heeft 
effect g ehad .'

Agent en student

SCHAMPER: Heeft de politie zich aan de
regels gehouden? Is het niet zo dat een

agressief optreden  van de politie tot 
u itbarstingen  van vandalisme kan leiden?

'Ja , kijk , een hardhandig  optreden  van de 
politie w erkt na tuurlijk  als een rode lap 
op een s t ie r .
Allerlei vooroordelen en fru s tra tie s  w er-
ken een wederzijdse stigm atisatie in de 
hand: de studen t gaat de politie misbruik 
van zijn machtspositie verw ijten en de 
politie gaat de studen t als een leegloper 
beschouwen die niks anders u itrich t dan 
p inten zuipen, op zijn k ren t zitten en 
sporadisch  een raam ingooien of op een 
geparkeerde auto gaan bonken. Dat w erkt 
een goeie verstandhoud ing  u ite raard  niet 
in de hand . Het is dan de taak van de 
burgem eester een fenomeenanalyse te maken 
en een goeie actie op touw te ze tten , 
zoals W internacht. Men moet in werken op 
het bewustzijn van de stu d en ten . Men moet 
een degelijk a lte rna tie f b ieden. Het komt 
erop aan niemand te provoceren en een 
evenwicht te zoeken tu ssen  de vrijheid 
van de studen t en zijn verantw oordelijk-
heid voor de gem eenschap. De omliggende 
bewoners mogen niet gestoord worden. Een 
goeie actie tegen vandalisme moet zowel 
p reven tie f als rep re ss ie f  zijn. R epressie 
is niet noodzakelijk een negatief begrip ; 
als e r  wat g eb eu rt, moet de politie in -
g rijpen . Dat is tenslo tte  haar functie. 
Tijdens W internacht patrouilleerden de 
combi's in de periferie  van het s tuden - 
tengebeuren . Er waren slechts enkele 
kleine inc idèn ten . Er is deze keer een 
zeer goed overleg  geweest tu ssen  de 
studen tenbeheerder en zijn m edew erkers, 
die de o rganisatie in handen hadden , en 
de overheidsd iensten  en de horeca die 
zich flexibel hebben op g este ld .'

Ik heb de heer De R uyver voor zijn tijd  
en voor zijn woorden bedank t. Nadien heb 
ik  mij langdurig  in de theorie van het 
anarchisme ve rd iep t.
Het was een zoet sprookje.

BeL

Even voorstellen, hombre!

DON QUIJOTE
Don Quijote, dames en h e ren , is een zeer 
jonge, jeugdige (het enthousiasm e d ru ip t 
e r  echt af) en tevens veelbelovende 
N ederlandse organisatie  die zich u it-
slu itend  to e sp its t op het aanleren  van 
Spaans in haar originele co n tex t. Zij is 
hét inform atie-, adv ies- en boekings- 
centrum  voor cu rsu ssen  Spaans in Spanje 
(of heeft toch die ambitie) en wil het 
kiezen tu ssen  versch illende scholen of 
formules vergem akkelijken.

De in itiatiefnem er, Renè De Jong , had , 
toen hij zelf Spaans s tu d ee rd e , gem erkt 
dat het moeilijk was om een keuze te ma-
ken uit de meer dan 150 Spaanse scholen 
en om alles zelf te moeten rege len . Hij 
besloot daarom zelf scholen te se lecteren  
en cu rsu ssen  te evalueren . Bij zijn 
selectie beschouw den hij en zijn medewer-
kers inhoud en vorm van de le ssen , de 
sfeer te r  p laa tse , de docenten , de loca-
tie en de gastgezinnen . Door enquêtes te 
houden, lessen bij te wonen en h u is-
vesting  steekproefsgew ijs te contro leren  
werd het aantal scholen dat Don Quijote 
vertegenw oordigt te ru g g eb rach t naar 10. 
Van die scholen kan men dan ook de 
cu rsuskw alite it ten  volle garan d eren . 
Bovendien heeft Don Quijote vorig  jaar 
een eigen school geopend in Salamanca, 
die ook als gewoon ontm oetingscentrum  wil 
fu n g e re n .

Welke zijn nu de troeven  van Don Quijote? 
A llereerst gaat het om cu rsu ssen  Spaans 
gegeven door u n iv e rs ita ir gevorm de, e r -
varen  Spaanse docenten . De cu rsu ssen  
worden het héle jaar door gegeven en dit 
in een aangename en stim ulerende omge-
v ing . Don Quijote maakt e r  ook een pun t 
van om in hun school in Salamanca s tu d en -
ten  uit alle hoeken van de w ereld samen 
te b rengen  om Spaans te  le ren . Daarom 
maakten vertegenw oordigingen van de o rg a -
nisatie prom otiereizen n aar zowat alle

kEuropese landen, Japan , en zelfs naar De 
B rug in Gent. Je le e rt dus Spaans (en je 
ben t verp lich t Spaans te p ra te n !)  terwijl 
je omgaat met m edecursisten  u it v ersch il-
lende cu ltu ren . Zo heeft Don Quijote 
vorig  jaar 50 beurzen u itg ere ik t aan s tu -
denten u it de Sovjet-U nie. Amignost!

Een ander u itgangspun t van Don Quijote is 
de persoonlijk aanpak . Logischerwijs 
w erkt men bij he t ta lenonderrich t met 
kleine g roepjes. Je kan op elk  moment van 
het jaar een cu rsu s beginnen en 2 of meer 
weken blijven, of een langdurige cu rsu s  
volgen van 3 tot 9 maanden als je dat 
wil. Er zijn in totaal 5 n iv eau s; bij 
aankom st word je na een kleine te s t in -
gedeeld in een groepje van 6 to t maximum 
8 leerlingen .
Naast de lessen worden vanzelfsprekend  
allerlei excursies en activ ite iten  ge-
o rg an isee rd , zoals dans- en kooklessen.
Wat logies b e tre f t biedt Don Quijote je 
in Salamanca de keuze tu ssen  een g a s t-
gezin (1 of 2 persoonskam er, met o n tb ijt, 
half pension, vol pension) en een s tu d en -
tenhu is met kookfaciliteiten (1 of 2 
persoonskam er).
En wat moet dat kosten? Voor twee weken 
betaal je b v . met de goedkoopste formule 
(tw eepersoons-studentenkam er) ie ts  meer 
dan 21.000 BF. Voor l-persoonskam ers en 
gastgezinnen betaal je ie ts  m eer, maar 
hoe langer je b lijf t, hoe voordeliger je 
v e rb lijf u itv a lt. Voor twee maanden b e -
taal je b v . ie ts  minder dan 57.000 BF 
voor 8 weken volgens de goedkoopste 
form ule.

Voor een g ra tis  b rochure  kan je bellen of 
schrijven  naa r:

DON QUIJOTE I .T .S .
Postbus 706 
3000 AS Rotterdam 

te l: 00 31 10 476 35 33 
00 31 10 476 89 05

BOMASTRAAT12-14 

Tel. (091) 24.25.61

GHENT
ROLLER

SKATE
BOARD

HAPPY-HOUR (van 19u30 tot 20u30) 
Wie binnen is voor 20u30 kan' de 

volledige sessie schaatsen aan 
80,- fr (Huur schaatsen inbegrepen)

STUDENT-SKATE
WOENSDAGAVOND VAN 

19u30tot 23u30

120,- Fr (Toegang enkel vanaf 16 jaar)

Mogelijkheid tot T.D/s: verhuur van zalen 
(50 -1500personen) - Konkurrentiële prijzen

A D V E R T E N T I E



Hellinique, -nique, -nique

WAIT UNTIL SPRING, 
BYZANTINI

Aankondigingen (graag  met prijsverm el- 
ding) dienen ons te bereiken tenminste 3 
weken voor de concerten , debatten , voor-
stellingen, activiteiten e .d .  p laatsvin-
den. Als u uw informatie nog vroeger in -
s tu u rt verw erft u een bijzonder plaatsje 
in ons h a rt. Niet d ringen, e r  is plaats 
genoeg. O psturen naar:

AGENDA SCHAMPER 
Studentenhuis De Brug 
St. P ietersnieuw straat 45,
9000 Gent.

De volgende edities van Schamper (nummers 
274 en 275) verschijnen op re sp . 2 en 16 
feb ru ari.

Pluk:
---------------------------------MAANDAG 22 JANUARI
* FILM; '"Slam Dance" van Wayne Wang ('87) 
(Balzaal Vooruit, 21u00 -  100 f r ) .

-------- -----------------------DINSDAG 23 JANUARI
* TONEEL: 11 De Canadese Muur" van Lanoye
en B russelm ans, door Nieuw Ensemble Raam- 
tea te r (T heaterzaal Vooruit, 20u30- 
200/250 f r ) .

--------------------------------- WOENSDAG 24 JANUARI
* DEBAT: Tolerantie (Clubzaal Vooruit,
20u00 - o rg . "Jongsocialisten RUG).
* MUZIEK: Dë Top 100 (Café Hulla Ballou,
20u00 - g ra tis ; maar een pint kost wel 
3200 fr , na tuu rlijk ).
* FILM: "T ristana" van Luis Bunuel ('70)
(Democrazy, 20u30 -  100 f r ) .

--------------------------------DONDERDAG 25 JANUARI
* BABBEL: Paul De Wispelaere sp reek t over
"Hoe staat een au teu r tegenover zijn bio-
grafie?" (Noor der vleugel van Het Pand, 
20u00 -  g ratis voor RUG -studenten en
Alumnileden, 50 fr voor anderen) (org . 
Alumni RU G ent).
* FILM: "Lolita" van Stanley Kubrick '61
(Studio Skoop, 20u00 -  140/180 f r ) .
* BABBEL: ERASMUS-voordracht met Mevr.
Lieve Van den Bossche-Bracke (u weet
wel), Prof. van Aken (Toeg. W et.), Prof. 
Bouckaert (Rechten) en Dhr. Cousein 
(T .W .), gevolgd door een receptie (!)  
(BBL-gebouw, Kouter 173, 20u00) (o rg .
VEK).

---------------------- ---------- VRIJDAG 26 JANUARI
* FILM: "The Misfits" van John Huston '60 
(Studio Skoop, 20u00 -  140/180 f r ) .
* OPTREDEN: Linton Kwesi Johnson (Con-
certzaal Vooruit. 20u30).
* BENEFIETFUIF en MEETING: De Orde van
Geneesheren (Balzaal Vooruit, 2lu00- 
o rg . G roepspraktijk Heirnis)
* BENEFIETOPTREDEN annex GELDINZAME
LING: De Belgische Regering (Parochiezaal 
Ur|sel, 20u00 - o rg . Ministerie van Finan-
ciën).
* OPTREDEN: The Morton Fork Gang ( g .b . / b )  
(Café V ooruit, 23u00 - g ra tis ) .

------------------------------- ZATERDAG 27 JANUARI
* DANS: African Dance Workshop door Ken
Ndiaye, met live percussie door Didier 
Labarre (Balzaal Vooruit, 13u30 tot 
18u00).
* OPTREDEN: Kilgore Trout ( g .b . )  en
Honeymoon Killers ( v .s . )  (Democrazy, 
20u00 - 250 f r ) .
* FILM: "Viridiana" van Luis Bunuel '61
(Studio Skoop, 20u00 -  140/180 f r ) .

---------------------------------- ZONDAG 28 JANUARI
* DANS: African Dance Workshop, zie 27 
januari.
* OPTREDEN: Mental D isturbance (Democra-
zy, 16u00 -  50 f r ) .
* FILM: "Liefde Van Een Blondje" van
Milos Forman '65 (Studio Skoop, 20u00- 
140/180 f r ) .
* TENTO: Hoe Schoon Is Mijn T ableau, ope-
ning tentoonstelling door K ristien Hemme- 
rech ts (Café Vooruit, 21u00 -  g ra tis ) .

---------------------------------- MAANDAG 29 JANUARI
* FILM: "Een Herfstnamiddag" van Yasujiro 
Ozu '65 (Studio Skoop, 20u00 -  140/180 
f r ) .

-----------------------------------DINSDAG 30 JANUARI
* FILM: "Alphaville" van Jean-Luc Godard 
'65 (Studio Skoop, 20u00 -  140/180 f r ) .

--------------------------------- WOENSDAG 31 JANUARI
* KWIS: Germania (A rtevelde, 14u00 -  50
fr)
* SPORT: Belgische U niversitaire Indoor
Kampioenschappen Atletiek (Indoor Hall 
van Flanders Expo, 19u00 - zie ook hier
in de b u u r t) .
* FILM: "The S e rv an t" 'van Joseph Losey
'63 (Studio Skoop, 20u00 -  140/180 f r ) .
* FILM: "Gentlemen P refer Blondes" van
Howard Hawks ('54) (Democrazy, 20u30- 
100 f r ) .
* FUIF: Germania (A rtevelde, 21u00 -  60/
80 fr of g ra tis  voor mensen die ook naar 
de kwis komen k ijken). Andere richtingen 
fuiven blijkbaar n ie t. Laat eens wat ho-
ren!

------------------------------  DONDERDAG 1 FEBRUARI
* MIDDAGEN VAN DE LITERATUUR: Rita
Demeester leest voor uit eigen werk (toe-
komstige Stedelijke Openbare Bibliotheek,
Graaf van V laanderenplein 36, 40/50 f r -  
p resen ta tie : Frank D eg ru y te r.)

* B eeldverslag over Mexico en Guatemala, 
door Herwig Onghena fÖlandijn aud . A, 
19u30 -  50 fr)  (o rg . Sowege).
* MUZIEK en DANS: Na» El Hal van Gnaoua
(Marokko) (Gele Zaal, 20u30 -  250/300
f r ) .

--------------------------------- VRIJDAG 2 FEBRUARI
* MUZIEKTHEATER: "Het N oorderkw artier"
van Van Warmerdam, door De Mexicaanse 
Hond (Theaterzaal Vooruit, 20u30 -  250/ 
300/350 f r ) .

-------------------------------- ZATERDAG 3 FEBRUARI
* MUZIEK: Noise Gate Festival met video- 
opnamen van The G reenhorns, Derek & The 
Dirt en El Casa Loco (Democrazy, 19u00- 
180 fr) (organisatie H .R .I .T .C .S .)

------------------------------- WOENSDAG 7 FEBRUARI
* POPPENTHEATER: "Manipulator" , solo-
poppenproductie van Neville T ran te r door 
Stuffed Puppet T heatre (Gele Zaal, 20u30
- 300/350 f r ) .

------------------------------- MAANDAG 12 FEBRUARI
* OPTREDEN: Helliniki Byzantini Horodia
o .l .v .  Lykourgos Angelopoulos (dë) (Aula 
RUG, 20u30 - 150/200 f r ) .

Theater
-----------------------------------NIEUWPOORTTHEATER
Inlichtingen: 091/25.10.78.

* " Ca Va" door Needcompany: 18, 19, 20 en 
21 januari.
* "Rest & Remember" door Onafhankelijk 
Toneel (n l): 23 en 24 januari.
* " Zestien Scteies" door Maatschappij Dis- 
cordia (n l): 1, 2 en 3 feb ruari.
* "Tout Sur Le B ru it" door Grand Magasin 
(f ) :  6 en 7 feb ruari.
* "De Bergamot" door Eva Bal's Speeltea- 
te r  (inlichtingen: 091/25.10.78): 8, 9 en 
10 feb ruari.
* "Van Wagner" door Dito'Dito in een re -
gie van Jan Ritsema: 19, 20 en 21 feb ru -
ari.
* "L'Orage d'Im ages" door O rkater (n l):
22, 23 en 24 feb ru ari.

-------------------------------  VOORUIT THEATERZAAL
Inlichtingen: 091/23.82.01.

* "VoorjaarsOntwaken" van Frank Wedekind, 
door De Tijd in een regie van Lukas 
V andervost: zaterdag 20 januari om 20h00.
* "De Canadese Muur" van Tom Lanoye en 
Herman Brusselm ans, door Nieuw Ensemble 
Raamteater in een regie van Walter Tille- 
mans: dinsdag 23 januari om 20h30.
* " Het N oorderkw artier" van en gereg is-
seerd door Alex Van Warmerdam, door De 
Mexicaanse Hond: vrijdag 2 feb ruari om

|20u30.
* " Zomergasten" van Maxim Gorki, door de 
Blauwe Maandag Compagnie en Zuidelijk 
Toneel in een regie van Guy Joosten: 6,
7, 8, 9 en 10 februari om 20h30.

----------------------------------------------- GELE ZAAL
Inlichtingen: 091/35.37.02.

* "Manipulator" van Neville T ran te r, door
Stuffed Puppet T heatre: 7 feb ruari om
20u30.

-------------------------------------------------------ARCA
Inlichtingen: 091/25.18.60. (Arca)

* "Bos van mijn k indsheid" , eenak ters van
Roger Vitrac in een regie van Herman Gi- 
lis: 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 en 31 ja-
nuari; 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14. 15, 16,
17, 19, 21, 22, 23 en 24 feb ru ari, te l-
kens om 20h00 (9 en 22 feb ruari ook om 
14u00).

------------------------------------------  ROELAND K.Z.
Inlichtingen: 091/25.18.60. (Arca)

* "Ruzie voor B eginners" van Paul Jacobs
(productie Paljas, A ntw erpen): 21, 22,
28, 29 en 30 januari om 20h00.
* "De M atriarch / * T aterbek" , woordpro- 
gramma met Monique De Jonghe: 25 en 26 
januari; 15, 16, 21 en 22 feb ru ari; te l-
kens om 20uQ0.
* "Dichter D ichten" ,  poëzieprogramma met
Jean-P ierre  Roosen: 3, 10, 17 en 24 fe-
b ruari om 20u00.

--------------------------------------------------  ROELAND
Inlichtingen: 091/25.18.60. (A rca)

* "Geliefd Monster" van Jav ier Tomeo in M H  
een regie van Jos V erbist: 19, 20, 25, 26 
(ook om 14u00) en 27 januari; 1, 2 (ook
om 14u00) en 3 feb ruari; te lkens om 
20U00.
* "De Kleine Eyolf" van Hendrik Ibsen, 
door La B arraca: 10, 13, 16, 17, 23 en 24 
feb ruari om 20u00.
* "Nacht, Moeder" van Marsha Norman, door 
K .V .S . 2 in een regie v a r Walter Moere- 
mans: 26, 27 en 28 feb ruari om 20u00.

----------------------------------------------SABBATTINI
Inlichtingen: 091/25.18.60. (Arca)

* " Huwelijk Spel" van Edward Albee:
20 en 26 januari; 3, 9, 10, 16, 17, 23 en 
24 feb ruari; telkens om 20h00.

(sam enstelling: theus)

Op 12 februari komt, dankzij een initia-
tief van BRT-3 radio, een uniek Grieks 
zangkoor uw leven opvrolijken. Het luis-
te r t naar de naam Helliniki Byzantini 
Horodia, maar vooral naar zijn baasje 
Lykourgos Angelopoulos (1).
Het koor brengt traditionele gezangen 
volgens de Byzantijnse r itu s . Deze ere-
dienst wordt gekenm erkt. door een ononder-
broken gezongen dialoog tussen de p ries-
te r  enerzijds en de koorzangers en gelo-
vigen anderzijds (2 ). In de Oosterse 
kerken zijn muziekinstrumenten niet toe-
gelaten (3) zodat het accent volledig op 
de zang komt te liggen en de gebedswoor-
den als het ware door het zingen gei'nten- 
8ifieerd worden.
Het programma dat het koor op 12 februari 
zal brengen, bestaat uit twee luiken: een 
gedeelte in de Constantinopel-stijl en 
een 'ruw er' gedeelte, bestaande uit de 
uitvoering van de gezangen van de Athos- 
berg (een bekend pelgrimsoord (4 )).
Voor ten keer geen stoffig, academisch 
sfeertje in de Aula dus. Voor de som van 
150 dutsen mogen studenten , Alumni-leden 
en houders van een cultureel paspoort of 
Plus-3-pas zich laten boeien door een 
in trigerend  (5) vokaal pingpong-spelle- 
tje . Alle anderen betalen 200 klutsen en 
laten zich onderdompelen in een "ingeto-

«Tp o r t

Wel een beetje af gekort

DE B.U.I.K.A. (*)!
U bent het van ons niet gewoon, maar toch 
rammen we het u nü in uw s t ro t : sp ro t! Op 
woensdag 31 januari gaan immers voor de 
eers te  maal de Belgische U niversitaire 
Indoor Kampioenschappen Atletiek ( ♦)  door 
in de Indoor Hall van Flanders Expo, in 
St. Denijs-Westrem. De hele zwik wordt 
geor-ganiseerd  door de Gentse U niversi-
taire Sportbond (GUSB), s ta r t om 19u00 on 
heeft dit op het programma staan:

DAMES ( ju n ./s e n .) :  60 m vlak (R + F ) , 60 
m horden (R + F ), 400 m, 1500 m, hoog-
springen (min. 1,50 m), verspringen  (min.
5,40 m) en kogelstoten (min. 10 m).

HEREN ( ju n ./s e n .) :  60 m vlak (R + F ), 60
m horden (R + F ), 400 m, 800 m, 3000 m, 
4x200 m, hoogspringen (min. 1,75 m), v e r-
springen (min. 6,40 m), kogelstoten (min.
11,0 m) en polsstok (min. 3,50 m).

Vooraf inschrijven bij de Gentse Univer-
sitaire Sportbond is gew enst. De deel-
nameprijs bedraagt slechts 25 fr voor 
un iversite itsstuden ten  en HOBU-studenten 
die lid zijn van VUSF of ASEUS. HOBU- 
studenten  die geen lid zijn van VUSF of 
ASEUS betalen wel 325 fr .

gen sfeer", voeren verh itte  discussies 
over gezangen met een "verfijnde elegante 
stijl" en gezangen die "boeien door hun 
zeldzaamheid".
't  Is maar wat je e r van maakt, na tu u r-
lijk. En het hoeft niet ëke dag Le Mys- 
tère Des Voix Bulgares te zijn.

HELLINIKI BYZANTINI HORODIA o .l .v .  Ly 
kourgos Angelopoulos. Op 12 februari in 
de Aula van de RUG, V oldersstraat 9 om 
20u30. Kaarten verkrijgbaar aan de balie 
van het Rectoraat en op de avond zelf.

(theus)

(1) Een onvertaalbare naam, maar ik heb 
me laten vertellen dat het de combinatie 
be treft van gyros (Grieks gerech t), een 
uurtje headbangen en Yannick De Clercq.
(2) Bericht aan de ongelovigen onder ons: 
trek  het je niet aan, je snapt toch geen 
bèta van wat ze zingen.
(3) Sinds de beatmissen en Cliff Richard 
weten we ook hier waarom.
(4) In Bassevelde.
(5) Echt waar.

Maar e r  is meer! Of eigenlijk: wij denken 
dat er meer is , maar we zijn absoluut 
niet op de hoogte van wat de sportende 
studen t dezer dagen zoal p re s te e rt. Wij 
die jou zo graag om de oren slaan met 
breinbrekende afkortingen moeten zelfs 
bekennen dat we geen flauw vermoeden 
hebben van de betekenis van (R + F ), of 
VUSF, of ASEUS... Daarom, beste sp o rt- 
minnende lezer, moet je nü de kans g rij-
pen om het pas vrijgekomen postje van 
sportredacteu r bij Schamper (de vorige is 
met pensioen) op te vullen. Hou je mede-
studenten  op de hoogte van alle activi-
te iten van het GUSB! Versla de Universi-
ta ire  Indoor Kampioenschappen! Vertel al 
onze lezers hoeveel gekneusde enkels en 
geschaafde knieën je geteld hebt! In te r-
view desnoods de sintelbaan! Maar boven-
al: schuim met ons mee alle recepties af! 
Gewoon doèi! S tuur ons een briefje op het 
bekende ad res , of laat je snoet eens zien 
op onze vergaderingen , elke vrijdag om 
13u00 op de tweede verdieping van de 
B rug . Gewoon afgaan op de geu r. Dotei!

(theus)

Voor meer inlichtingen kan je altijd 
te rech t bij:

GUSB
W atersportlaan 3,
9000 Gent
te l. 091/25.41.00.

FOTO 5: W internacht moest de kwalijke re p u ta tie  van K ris ta lnach t co u n te ren . 
Toch escaleerde  het een en an d e r ook tijd en s deze ed itie . Toen de e igenaar 
van de wagen met num m erplaat M.656.L geen gehoor w enste te  geven aan 
herhaa lde  oproepen om zijn wagen te  v e rp laa tsen  (hij h in d e rd e  de zich en bloc 
n aa r de O v e rp o o rts tra a t begevende m assa) w erd het vehikel van bovenop de 
tra p p e n  van het S in t-P ie te rsp le in  on d er v u u r  genomen met d ive rse  p ro jec-
tie len . Het meest in he t oog sp rin g en d e  pro jec tie l was zonder tw ijfel de 
onschu ld ig  g ep a rk ee rd e  Mini, eigendom van de besn o rd e  juffrouw  van de Melk- 
b rigade  (zie 5 ). Zij diende te rs to n d  k lach t in tegen  onbekenden .



De GSR heeft een drievoudige taak:
1/ advies geven aan de Sociale Raad 
i.v .m . studentenactiviteiten.
2/ jaarlijks een voorstel indienen bij de 
Sociale Raad voor een deelbegroting 
3/ het standpunt bepalen van verantwoor-
delijke Gentse studenten in een waaier 
van onderw erpen.

Tenslotte oefenen twee GSR-leden via de 
redactieraad toezicht uit op het doen en 
laten van de stoute jongens (en meisjes) 
van Schamper. De twee kersverse inquisi- 
toren van uw favoriete toilet- en tafel-
genoot zijn BEN VAN DEN BRANDE (gewaar-
deerd penningmeester van het FK en in 
deze rubriek  al meermaals bejubeld) en 
LUC SLIMBROUCK (noeste, stille werker en 
voorzitter van het W erkgroepenkonvent). 
Welkom in de mestvaalt, jongens, ge moet 
u vooral niet generen.

7IPERE

(F o to 's : Coo'A O oggetu ige: le f)

Tijdens de laatste  twee maanden van het 
laatste  jaar van het voorlaatste decen- 
nium van het tweede millennium wijdden 
enkele groene onverlaten  hun kostbare 
tijd  aan ACTIE! Zij waren dan ook een 
m inderheid. Wij weten: de actiebereidheid 
van de studen t wordt heden zo bloemrijk 
met het cijfer nihil bedach t. Even bloem-
rijk  schijnt zijn tro ts  waarmee hij de 
Russische versie  van het ‘No Time To 
Waste' T -sh irt d raag t voor zijn g root-
moeder die nog op huw elijksreis naar het 
O eralgebergte geweest is en Gorbatsjov 
zo'n fijne knul v ind t.

Stekelbaarsjes verzamelen
Het is misschien fin-de-siècle voor het 
engagem ent, het is dat des te meer voor 
het milieu. U hebt geen rappo rt van de 
Club van Rome nodig, kijken vo lstaat. Zo 
vindt elke helderziende na veertien  kilo-
meter stappen nog een boom en ach ter elke 
veertiende boom een beek met twee (2) 
stekelbaarzen , waarvan ëbi (1) aangetast 
door kieuw kanker.
Omdat ik v roeger stekelbaarsjes verzam el-
de -wij hadden om de veertiende boom een 
bu itenverb lijf- applaudisseer ik dage-
lijks op wisselende tijdstippen  met mijn 
twee handen, denkende aan de slogan "De 
RUG hak t. Hak teRUG!". Deze hakzin slaat 
op de tonnen wit papier die de overvoede 
adm inistratie en cu rsusd iens t van de RUG 
jaarlijks v e rb ru ik t. Een bewuste keuze 
van de unief die volgt uit het besef dat 
ze het peil van ecologische debiliteit 
nog niet overschreden  heeft.

De RUG hakt
Een woordje u itleg bij de bestrijd ing  van 
ecologische debilite it, dit voor de poli-
ticus (een politicus is iemand die houdt 
van concrete en simpele referentiële 
inform atie) die dit artikel zou lezen en 
eventueel naar de pap iercontainer zou 
b rengen: èbi ton kringlooppapier laat in 
vergelijking met wit papier zestien bomen 
in leven, houdt 300 tot 500 m3 water zui-
ver en heeft d riekw art minder energie 
nodig. 6
Twee maanden lang heeft de milieu- 
w erkgroep, onstaan in de Moraal & Filo-
sofie, blokken kringlooppapier verkocht 
en petitielijsten v e rsp re id . De actie wil 
kringlooppapier gemeengoed maken aan de 
un iyersite it (van de -schacht tot Leon D .) 
en in de fo tocopie-centra. Als voorlopig 
hoopgevend resu ltaa t werden 800 blokken 
verkocht en 3819 handtekeningen verzameld 
(waarvan 114 van pro ffen , assisten ten  en 
personeelsleden).

FOTO 7: En toen werd het dag en w erd het hele zootje b ijeengeveegd  in wagens 
43 to t en met 67. Voor wie op de red ac tie  kan bewijzen in wagen 62 te  zijn 
af gevoerd  liggen h ie r nog tien  d e o -sp ray s  k la a r. Voor alle a n d e re n , 1 g ra tis  
tick e t voor de volgende ed itie .

Allen naar het Rectoraat

LEZEN
* De Gentse S tudentenraad (GSR voor de 
vrienden) zit met de handen in het haar.
Bij een beperkte enquête onder vrienden 
en vijanden van voorzitter FREDER1K 
WITTOCK bleek hsast niemand deze- 
nochtans belangrijke en gezaghebbende- 
lnstantie te kennen. Ten einde raad 
schudde WITTOCK de dichtstbij snurkende 
Scham per-redacteur wakker, knielde voor 
hem neer en smeekte hem om voortaan in 
zijn blaadje wat meer aandacht aan hem en 
zijn GSR te besteden. In ruil zou Scham-
per dan een vertegenwoordiger in de raad 
krijgen en zouden de wederzijdse banden 
veel strakker aangehaald worden. Schamper 
knikte minzaam en zag dat het goed was.

* Vandaar: de GSR is het overkoepelend 
orgaan van alle instanties die zich 
binnen de dienst Studentenaktiviteiten 
inlaten met de verdediging van de be-
langen van de studenten aan de RUG.
De GSR telt 17 stemgerechtigde leden, nl. 
de vertegenwoordigers van de zes konven- 
ten (PFK, WK, FK, HK, SK en KK) + Isag 
(de organisatie van buitenlandse studen-
ten aan de RUG).

Daarnaast zetelen e r nog een aantal leden 
met louter adviserende bevoegdheid in de 
GSR: de vier studentenvertegenw oordigers 
in de RvB, de Beheerder en een zootje on-
duidelijke figuren, waaronder èbi van 
Schamper. Door de in het studentenhuis 
bijzonder populaire CUMULUS-bacterie d ra-
gen de meeste aanwezigen twee of zelfs 
drie eretekens in hun banier. De GSR is 
dan ook weinig meer dan een gezellig- 
heidsclubje van een twintigtal oudstrij-
ders uit de Gentse studentenwereld die 
elkaar door en door kennen en maar wat 
graag het (politieke) spel met elkaar 
spelen .

Dansschool
LUCRIA
start met 
cursussen 
voor beginners 
in Gent

Moderne Dansen:
Rock & Roll, Swing, Mambo, Disco... of 
alles wat je kan dansen in een discoteek.
ZONDAG om 20h30 in zaal Vooruit 

(vanaf 28/1/90)
DINSDAG om 21h45 in zaal Coleta 

(vanaf 30/1/90)

Klassieke Dansen:
Wals, Chacha, Tango... o f alles wat je  
kan dansen op een feestje.
ZATERDAG om 19h30 in zaal Macaco 

(vanaf 27/1/90)

Rock & Roll:
Half-akrobatisch!
ZATERDAG om 18h00 in Bloso Center 

(vanaf 27/1/90)

DEELNAME (voor 10 lessen):
1.250 fr bij telefonische 

voorinschrijving 
1.400 fr vanaf de eerste les

INFO: 091/48.56.13
A D V E R T E N T I E

De actiegroep verkoopt in de toekomst 
elke dinsdagvoorm iddag kringlooppapier in 
de Blandijn. Andere acties zijn gepland.
Zo wil men de ham burgerindustrie  aanpak-
ken die een actief aandeel heeft in de 
verdw ijning van het Amazonewoud. Een an-
dere campagne zal zich toespitsen  op de 
bon tindustrie .
Wie een bijdrage wil leveren wordt u it-
genodigd op de vergadering  van 29 januari 
om 20u00 in de Rotonde.

C ontactadres: Mario Boulez,
K anunnikstraat 19, 
9000 Gent.

HeT

FÏE T J E

DOEi HEt  
n o g  STEEDS
m Et  PHPIEr

Het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) 
heeft een pas verkozen nieuwe voorzitter 
genaamd Paul P uy lae rt, en die heeft ons 
laten weten dat de Algemene V ergadering 
van het PFK op 19 december een motie 
heeft gestemd i.v .m . het gebru ik  van 
kringlooppapier aan de RUG. Hij deed dit 
middels een b rie f, getik t op p rach tig  
hagelwit pap ier. Jammer genoeg wist hij 
zich daarvoor tijdig te  excuseren . Pech 
voor ons.
De gestemde motie luidt als volgt:

"Met het PFK steunen wij volledig de 
eisen zoals gesteld door de Werkgroep 
Moraal h Filosofie i.v .m . het gebru ik  van 
K ringlooppapier. Wij v ragen  dan ook dat 
deze zouden ingewilligd worden.
De huidige toestand  van ons eco-systeem  
is immers van die aard  dat d irek te  aktie , 
hoe klein ook, zich nu o p d ring t. Tech-
nische drogredenen  voor het niet ge-
bruiken van kringlooppapier aanvaarden 
wij dan ook n ie t. Ons konvent gaat dan 
ook vanaf vandaag overschakelen op k rin g -
looppapier. Wij d ringen e r  dan ook bij 
iedereen op aan dit stich tend  voorbeeld 
te volgen."

Goed dat ze dit dan ook van zichzelf we-
ten . Doe dan ook zo v e rd e r en "hak te -
RUG"!

(theus)

FOTO 6: Van onze re p o r te r  te r  p laa tse . Deze foto werd genomen in de S int- 
B e rn a d e tte s tra a t te Londerzeel. De beide jongem annen hadden het plan opgevat 
zich liftend  n aar the  place to be te  begeven , maar vonden geen bereidwillige 
c h a u ffe u rs . Met een fles wijn van "K ru iden ier B eukerm ans" (open tot l lu 3 0 ,  
elke avond behalve op m aandag) in de hand zijn ze e r  dan maar bij gaan 
z itte n . Voor volgende ed itie  kunnen  zij op de redac tie  te re c h t voor 1 Bon, 
goed voor 1 Dubbele O vernach ting  op het kot van onze e x p e r t , of nee , zeg 
maar: van een vrouw etijk  redactie lid  n aar keuze (Een gouden raad : overw eeg 
z o rg v u ld ig ) .

Het o rgelpunt van de actie zou een 
optocht-betoging zijn naar het Rectoraat 
op 19 decem ber. Die betoging vond in d e r-
daad p laa ts, maar met een bedroevend laag 
aantal deelnemers: ongeveer 35 (w aaronder 
uw to e g e w ijd e ...) . Het weer is niet zo 
betog ingvriendelijk , luidde de redenering  
wellicht. Bewolking en regen . Enkele 
betogers hadden zich middels takkebossen 
en groene v e rf  als struikgew as vermomd. 
O nsterfelijke melodieën als de Dodenmars 
van Chopin en het geratel van ke ttin g -
zagen begeleidden de groep , w aarachter 
twee combi's met mensen die vrolijk mee-
humden.

...met een lollie in de hand

In het Rectoraat werd de petitie  aan de 
heer De Meyer afgegeven. Op de vraag  of 
de RUG nu ook kringlooppapier zou in -
voeren in haar d iensten , antwoordde hij 
dat e r reeds ee rd e r voorstellen geformu-
leerd waren en dat alles afhing van de 
vergadering  van de Raad van Beheer in 
feb ru ari. Daarna overhandigde de v e ra n t-
woordelijke twee blokken kringlooppapier 
aan de rec to r en deze laatste  gaf toen 
elk een lollie met zijn beste wensen voor 
het nieuwe jaar.
In dit bewuste nieuwe jaar bleek dat 
professor Vermeersch zijn 
cu rsu ssen  na jaren  kringlooppapier op wit 
papier hadden g ed ru k t. Begrijpe wie kan.

Vooral niet lezen

ONINTERES-
SANT NIEUWS

WIJ HERHALEN 
VOORAL NIET

Betoging Kringlooppapier

OVER ENGAGEMENT 
EN ANDERE ANACHRONISMEN



DE STUDENTENRESTAURANTS VERNIEUWEN
Vanaf 08.01.1990 hebben we 

een vernieuwd gamma 
in Restaurant Overpoortü
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ƒ  I L M I  N g  E N T

Confetti's en The Empire 

overwegen rechtszaak wegens plagiaat

Al Pacino Strikes Back:

Mystery Train

Waar halen ze in hemelsnaam de tite l van-
daan, v raag t u zich af. De film begint 
met beelden van een tre in  die Memphis, 
Tennessee b innenrijd t. De film eindigt 
met beelden van een tre in  die Memphis, 
Tennessee u itr ijd t. Aan die tre in  is 
niets m ysterieus. De drie verhalen die 
cu lt-reg isseu r Jim Jarm usch daar tu ssen  
p laatst zijn dat wel, om de eenvoudige 
reden dat ze op het eers te  gezicht (1 5 0 ,-  
B fr.)  niets verte llen , ondefinieerbaar 
zijn, nergens aan vasthangen .
Op het tweede gezicht ( 3 0 0 ,-  B fr .)  is het 
u nog niet echt duidelijk waarom Jarm ush 
precies diè drie schetsen  tussen  begin- 
en eindstation p laa ts t, maar de Leit- 
motiven -'B lue Moon' van Elvis P resley , 
drie kamers in een emotieloos hotel, een 
schot- zijn u bekend . U weet nu ook dat 
(klassiek bij Jarm usch) de vertelling  
nergens begint en nergens eindigt en dat 
de plot onbelangrijk  is . U b e lu is te rt nu 
ook in tensiever de (al even klassiek bij 
Jarm usch) sch itte rende soundtrack  van 
John Lurie. T huis, in bed , onder de 
douche, op het to ile t, blijkt dat MYSTERY 
TRAIN u niet loslaat en u besluit nog een 
derde keer te gaan kijken (4 5 0 ,-  B f r .) .
U weet nu dat de film over mensen gaat, 
dagdagelijkse -en  dus zeer ongewone- 
mensen, en ook over blanke en zwarte 
muziek, en over blanke en zwarte -zeg 
maar un iversele- stuurloosheid , en over 
uitzichtloosheid en vooral niét over 
m ysterieuze tre in en . Wë over de sporen 
waarop ze rijden en waar die al dan niet 
naartoe leiden.
MYSTERY TRAIN, zo begrijp t u eindelijk, 
is dus een klassieke Jarm usch-film , met 
zijn karak teristieke  aan trekk ingsk rach t, 
z'n bekende traaghe id , z'n invu lbaarheid .
U weet nu ook dat u met de humor in 
MYSTERY TRAIN blijft lachen, dat MYSTERY 
TRAIN vragen blijft oproepen, dat MYSTERY 
TRAIN totaal verschillend is van STRANGER 
THAN PARADISE en toch hetzelfde v e rte lt.
U komt ook tot de slotsom dat MYSTERY 
TRAIN een dure film is . Al besluit u 
meteen nog een vierde keer te gaan 
k ijken .

Family Business

FAMILY BUSINESS is zo'n film die de tol 
betaalt van de verw achtingen die hij 
c reëe rt. Een bezetting  als deze -Sean 
C onnery , Dustin Hoffman, Matthew 
B roderick- doet menig filmfanaat in het 
hoofdkussen bijten van opwinding. Het 
u itgangspunt -d rie  generaties van een 
familie plegen samen een misdaad- leek 
origineel en opende perspectieven . En de 
Second Grip Boy was een goeie kennis van 
ons, dus eigenlijk kon e r nie ts fout 
gaan.
Helaas, het viel allemaal behoorlijk 
tegen . De Second Grip Boy kwam geen 
enkele keer in beeld en op de aftiteling  
was zijn naam dan nog v erkeerd  gespeld. 
En ook op andere gebieden is FAMILY 
BUSINESS duidelijk de film van de gemiste 
kansen. Het verhaaltje  verliest onderweg 
de trap p e rs  en de pogingen om die te ru g  
te vinden zijn een beetje pijnlijk om 
zien. De film opent heel traag  met het 
uitlijnen van de nogal complexe familie-
banden tussen  g roo tvader, vader en zoon, 
lijkt dan te verzanden in een wat flauwe 
komedie, tot een strijk je  plotseling aan-
duidt dat e r een bijzonder droevig en 
diepmenselijk moment aankomt, wat dan 
weer moet duiden op de authentieke bedoe-
lingen van het geheel. Nergens vindt 
FAMILY BUSINESS de juiste toon en ook de 
grote namen kunnen het zwalpend scenario 
niet in juiste banen leiden: geen van de 
drie zet een onderm aatse p res ta tie  n eer, 
maar ze lijken wë voortdurend  op routine 
te  ac teren . Navraag bij onze al even te -
leurgestelde kennis te r  p laatse lijkt dat 
alleen maar te bevestigen .

Back To The Future II

speelt zich af in de toekomst (21 oktober 
2015), in het verleden (12 november 1955) 
en in een a lte rna tie f heden (1985, een 
soort 1984). Het begrip  tijd  (jawel!) be-
k leed t, veel meer nog dan in I, een 
sleutelpositie in deze sequel en dat 
wordt benadruk t door de manier waarop de

figuren zich voortbew egen. Er wordt 
gesprongen, gescheurd , gevlogen, geracet, 
geremd en in sne ltre invaart te ru g g ek eerd . 
Michael J . Fox, van natu re  al een 
sp ringerig  mensje, k rijg t in II volledig 
het heen en weer en mag volkomen uit de 
bol gaan. De cam era's hebben soms verdomd 
veel moeite om hem te kunnen volgen. U 
beg rijp t, een en ander is nogal en e r-
verend  en vooral de gekke 'G reat Scott' 
geleerde w erkt nogal op de zenuwen met 
z'n vlaggezwaaierige manier van ac te ren .
Een alternatieve carrière als BRT-weerman 
behoort tot de mogelijkheden.
BACK TO THE FUTURE II doet ook op 
andere vlakken aan exuberan te  energ ie-
versp illing . Het grootste deel van de 
voorhanden zijnde fantasie is duidelijk 
gei'nvesteerd  in het u itdokteren  van 
indrukw ekkende effecten om een re u s -
achtige pretpark-toekom st te c reë ren . Het 
lijkt heel even op Fox in Wonderland, 
maar al vlug zijn de vondsten  op en weer-
klinkt het sta rtsch o t voor de eers te  van 
een hele reeks 'opwindende ach te r-
volgingen '.
Vlug te ru g  naar 1985 dan maar, waar onze 
helden al vlug vastste llen  dat hun tijd s- 
u itstapje een aantal moleculaire abera- 
ties veroorzaakt heeft en e r  zit n ie ts 
anders op dan zich in allerijl naar het 
verleden te spoeden om het tijdsgew richt 
weer in juiste banen te leiden. Ze komen 
te rech t in 1955, precies op de dag dat 
ook BACK TO THE FUTURE I daar de 
geschiedenis vervalst en dat zorgt voor de 
beste momenten van deze sequel.
Fox huppelt nu
twee keer rond en (alleen te genieten 
voor wie ook deel 1 gezien heeft) dat 
levert enkele geslaagde situation-gags 
op. Maar ee rs t v lug een achtervolging !
BACK TO THE FUTURE II eindigt op een 
reusach tig  'To Be Concluded' en beelden 
van Michael J . Fox in cow boy-outfit die 
re n t, u itschu ift, overeind krabbelt en 
v e rderv luch t. BACK TO THE FUTURE III 
belooft dus: Michael J .  Fox in Wilde
Westen A chtervolgingen!

Monsieur Hire

Ergens middenin de film verte lt Monsieur 
Hire een verhaaltje  over een oude vrouw 
die niets anders deed dan elke dag de 
duiven in haar omgeving voeren . Het is 
een verhaaltje dat aantoont dat nie ts is 
wat het lijkt en dat ach ter elke glimlach 
die iemand schenkt een opportun istische 
bedoeling zit. In die zin is het ko rte , 
wat verloren  geplaatste verhaaltje  een 
perfecte metafoor voor de hele film, die 
dan op zich w e e r .. .
MR. HIRE, naar Simenon, v e rte lt het 
verhaal van Monsieur Hirowitz, een v e r-
eenzaamde man die er ietw at excentrieke 
gewoontes op nahoudt. Hij d raait altijd 
dezelfde p laa t, loopt altijd via dezelfde 
weg van zijn werk naar h u is , kijkt 's  
avonds altijd uit hetzelfde raam naar 
hetzelfde meisje aan de overkan t. Mensen 
vinden hem een beetje rè è r , en hij v ind t 
u itslu itend  liefde tegen betaling .
Dan wordt er een moord gepleegd en alle 
blikken gaan onverholen in de rich ting  
van Monsieur H ire. Maar e r  is Allee.
MR. HIRE teken t het p o rtre t van een v e r-
schoppeling. Het is v e rrassen d  en bijna 
voyeuristisch  intiem . MR. HIRE is het 
binnendringen in en blootleggen van de 
ziel. Het is een uitnodiging tot mee-
leven. Het is tevens een film en zomaar 
te  bekijken in een zaal bij u in de 
b u u r t .

Sea O f Love

"Sea of Love", een bek raste  k rak e r van 
Phil Philips en een rep lay -toets op de 
draa itafe l. Een naakte man die met doods-
angst in de ogen pompende bewegingen 
maakt met de onderbu ik . De loop van een 
pistool en a neat little  hole waar traag  
s tro p e rig  bloed uit sijpelt.
SEA OF LOVE, of: The R eturn of Al Pacino, 
komt onmiddellijk over de b ru g  met alle 
ingred iën ten  van een traditionele 
th r ille r . Een moord, een lijk en een 
detective. En ergens ook een m oordenaar. 
Gaandeweg geeft de film ech ter ook stukje 
bij beetje p rijs wat hem van de modale 
th r ille r  op uw televisie onderscheid t: e r 
is het verb luffende hoogspannings-acteren  
van Pacino als een verlopen (zijn er 
andere?) New Y ork-cop. Er is de daarb ij-
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horende, cynische humor met daartegenover 
de ietwat lachwekkende hulpeloosheid van 
zijn dikke collega. Er is bovendien de 
suggestieve spanning die de hele film 
aangehouden w ordt. "Ze is he t, maar is ze 
het wel?" is de gedachte die in uw 
linker-hersenhe lft o v erh eerst; rech ts  zit 
u met "Die vrouw heeft ie ts , maar wat?". 
De k rach t van de film schuilt e r voor een 
groot deel in dat ook Pacino heen en weer 
geschud wordt tu ssen  onverdeelde overgave 
en twijfel. Inleving wordt op die manier 
s te rk  in de hand gew erkt en wedden dat u 
met een Pacino-grijns naar een sigaret 
grijp t wanneer de lichten aangaan. Vooral 
bij vrouwelijke n ie t-ro k e rs  toch geen 
geringe v e rd ienste .

Ghosthusters II

'N ever change a winning team ', moeten de 
p roducers van BUSTERS I gedacht hebben en 
ze behielden de volledige cast è i het 
scenario. Om dat niet al te  zeer te  laten 
opvallen zetten  ze een gigantische crew 
special-effects-m akers aan het werk om 
nieuwe geesten , spoken, m onsters, draken 
en kobolden te  p rep a re ren , vroegen aan de 
leukste thu is om een paar fonkelnieuwe 
spitsvondigheden , kwamen zodoende met een 
to t leven gewekte bontm antel, een tot 
leven gewekte badkuip , een to t leven 
gewekt Vrijheidsbeeld en een (de leukste 
thu is komt niet meer bij) op eigen k rach t 
voortbewegende kinderw agen op de p ro p p en , 
knutselden in de woonkamer een nieuwe 
beg in - en eindgeneriek  in elkaar e n . . .  
KASSA!
1989 was een c rea tie f filmjaar.

ie f.

Recyclage-pellicule

r>
Exclusief!
De eerste top 10 van 1990 
(met films van 1989!) (Tien!)

1. CINEMA PARADISO; Film over film: 
in teelt levert p rach tbaby  op te I.

2. THE MODERNS; Meesterlijke film over 
vrouwen en schilderijen. Kunst over 
k u n s t, dus.

3 .  DANGEROUS LIAISONS; Mooie mensen 
rich ten  zich tot elkaar in superieure  
volzinnen. Het Leven zoals u het zich 
droom t.

4 .  THE ACCIDENTAL TOURIST; William Hurt 
tre k t de linkerw enkbrauw  drie millimeter 
omhoog. "Kan het ie ts w oedender?", waagt
de reg isseu r .

5 .  DEAD RINGERS; Over gynaecologie en 
d ru g s , met in de hoofdrollen Jeremy Irons 
en Jeremy Irons.

6 .  WAIT UNTIL SPRING, BANDINI; De eerste  
Belgische film waar het niet aan te zien
is .

7. TORCH SONG TRILOGY; Over gelijk- 
slachtige liefde, met AIDS gegarandeerd 
allëëi in de eindgeneriek .
8 . MONSIEUR HIRE; Camera d ring t voor het 
ee rs t ziel binnen te F.

9 . WHEN HARRY MET SALLY; T ranen. Van het 
lachen. En zo.

10 . LETHAL WEAPON I I ; Wonderlijk: 
Amerikaanse komedie-sequel ëi om te 
lachen .

1 .  CRUEL HORIZON; Megalomaan vergaloppeert 
zich te V.

2 .  TWO MOON JUNCTION; D rilpudd ing-ero tiek .

3 .LAST EXIT TO BROOKLYN; Blijft de v raag : 
wààr is de uitgang?!

MONSIEUR HIRE 9 /10 Skoop 
SEA OF LOVE 7 /10 Deca 
MYSTERY TRAIN 7 /10 Skoop 
VALMONT 7 /10  Deca 
BACK TO THE FUTURE II 5/10 Deca 
FAMILY BUSINESS 5 /10 Deca 
GHOSTBUSTERS II 3 /10 Deca


