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Dringende nood aan spermadonors in het U.Z.

R.U.K . AAN DE R .U .G .
Vorige week werd onze redaktievergadering 
-  sinds jaar en dag geroemd om haar rust-
gevende eigenschappen - hevig opgeschrikt 
door de luidruchtige aankomst van een 
onbekende man die, totaal uitgeput en tot 
op het bot doorweekt, ineenstortte voor 
de ogen van de als altijd voltallige 
redaktie. Hevig geëmotioneerd deed de 
arme man ons kond van de verschrikkingen 
die hij had moeten doorstaan om ons de 
dringende boodschap van zijn opdracht-
gever, Dr. Frank Comhaire van het U.Z. 
Gent, te bezorgen.
Na het aanhoren van zijn buitengewoon 
aangrijpende relaas nam Otsy hem liefde-
vol op in haar troostende armen (zo ziet 
u maar weer: informanten worden beloond!) 
en boog het overige deel van de redaktie 
zich over de inhoud van de witte enve-
loppe die Dr. Comhaire ons op zulk een 
spektakulaire wijze had weten te be-
zorgen.

Het bleek dat Dr. Frank Comhaire met de 
handen in het (schaam) haar zit: het
Universitair Ziekenhuis van Gent heeft 
immers een dringende nood aan donors voor 
haar spermabank.

Paar of onpaar ?
Onvruchtbaarheid komt namelijk vaker voor 
dan u zou denken, en kan een zware 
psychische weerslag hebben op paren waar 
bijvoorbeeld bij de man een stoornis 
gekonstateerd werd. Ook al kunnen nogal 
wat paren geholpen worden door de moderne 
medische technologie, soms blijft als 
enige mogelijkheid om zwanger te worden 
alleen nog kunstmatige inseminatie met 
donorsperma over. Maar. . .  aan sperma-
donors bestaat er op dit moment een groot 
gebrek. Vandaar de oproep van het U.Z. 
Gent.
Kandidaat-donors moeten wë aan enkele 
voorwaarden voldoen, natuurlijk. Welke 
die zijn, komt u zo meteen te weten.

Ingezonden mededeling: 
11.11.11. maakt het goed

WIJ
DAAREN 
TEGEN!
De l l . l l . l l . - a k t ie  aan de R.U.G. heeft de 
jaren '90 suksesvol afgesloten. Ze heeft 
afgelopen jaar 374.601 fr opgebracht; dit 
is zo'n slordige 100.000 fr meer dan '88. 
Het ll .l l .l l .-k o m ite e  wenst dan ook langs 
deze weg alle kopers, verkopers, lopers, 
8tandjeshouders, storters, fuivers, 
e te r s ,.. .  kortom iedereen hartelijk te 
bedanken die zijn /haar steen(tje) heeft 
bijgedragen.

Was getekend: Het ll .l l .l l .-k o m ite e  RUG 
St. -Pietersnieuwstraat 45 
9000 Gent

Eerst moeten we u nog even melden dat we, 
omdat we altijd graag onze uiteenzet-
tingen illustreren met enkele treffende 
voorbeelden, een team samengesteld hebben 
dat u voorgegaan is in deze kruistocht om 
kinderloze koppels alsnog aan een spruit 
te helpen. Het zgn. AIDS-team (Artifi-
ciële Inseminatie en Donatie van Sperma) 
bestond uit Walter Capiau, Bart Kaëll, 
Filip Lefevere (bekend van dit blad), 
Yannick De Clercq (bekend van zijn kon- 
nekties), en - jawel! - onze lezer, Bart 
Halewijck. Deze rekruten verklaarden zich 
bereid om van hun hobby een deugd te

jfoTO: EEN SPERMATOZOÏDE.
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maken en boden zich, voorzien van de 
gloednieuwe Schamper-badge, aan bij Dr. 
Cromhaire in het Laboratorium voor 
Andrologie van het U.Z.

De Vereisten
Eerste vereiste om donor te worden is 
natuurlijk een goede gezondheid. De kan-
didaat donor mag geen drager zijn van èÈn 
of andere erfelijke of besmettelijke 
ziekte. (Helaas, reeds zo vroeg in de 
procedure moet Bart Kaëll ons verlaten. 
Bart IS namelijk een erfelijke ziekte.) 
Verder moet de kandidaat bereid zijn een 
aantal zaadstalen ter beschikking te 
stellen van de spermabank, waar ze 
onderzocht kunnen worden. U bent ge-
trouwd? U heeft een relatie? U bent al 
vader van toi of meerdere kinderen? Niets 
van dit alles speelt een rol bij het 
bepalen of u geschikt bent als donor.

De Tests
Het sperma wordt nu een eerste maal 
onderzocht. Valt de uitslag van dit 
onderzoek gunstig uit, en is het sperma 
ook na fei week in gevroren te zijn in 
vloeibaar stikstof nog van voldoende 
kwaliteit, dan heeft de kandidaat donor 
een gesprek met Dr. Frank Comhaire. (En 
helaas, hier moeten we afscheid nemen van 
Walter Capiau. Walter is er nog nooit in 
geslaagd iets te voeren wat normale 
mensen als u en ik een "gesprek" zouden 
noemen.)

Als de kandidaat zelf (nog) geen kinderen 
heeft, doet men een bloedafname waarop 
allerlei leuks wordt uitgevoerd, zoals 
een chromosoomonderzoek om erfelijke 
aandoeningen uit te sluiten. Valt ook de 
uitslag van dit onderzoek gunstig uit, 
dan mag de donor aan de slag om verdere

zaadmonsters in te leveren voor bewaring 
in de spermabank.

Het Geld
Alle voorgenoemde onderzoeken worden 
geheel gratis uit gevoerd, en daarbij 
wordt een strikte geheimhouding ge-
garandeerd.
Bovendien wordt spermadonatie vergoed. 
Zodra de donor "aanvaard" wordt, krijgt 
hij 750 kluiten voor elke donatie, ter 
vergoeding van eventuele kosten. (Niet 
slecht voor een rondje rukken, dachten 
we, maar helaas: hier moet ook Yannick De 
Clercq afhaken - daardoor weliswaar een 
zucht van verlichting ontlokkend aan alle 
kinderloze koppels. Yannick doet het 
immers niet voor minder dan een bordeaux- 
kleurige BMW serie 5. Trouwens, ook de 
ander klippen wist Nickske maar te om-
zeilen door tussenkomst van zijn kon- 
nekties. Nickske heeft voor alles zijn 
konnekties nodig. Nickske laat zijn 
vëers knopen door zijn konnekties. Maar 
dit terzijde.)
Inmiddels stijgt de spanning. Zal iemand 
van het AIDS-team, nu nog slechts be-
staande uit Filip Lefevere en onze lezer 
Bart Halewijck, er in slagen zijn sperma 
te doneren ten behoeve van een koppel in 
nood?

Ja! Ja! Ja!
Het team van Dr. Cromhaire garandeert de 
totale geheimhouding. Zo kan de donor 
onmogelijk te weten komen voor wie zijn 
sperma werd gebruikt en of er met zijn 
sperma een zwangerschap werd bekomen. 
Evenzeer is het onmogelijk voor de 
begunstigden en hun nakomelingschap de 
identiteit van de donor te weten te 
komen. Ook het donor-zijn zëf wordt 
geheim gehouden. (Helaas, helaas, drie-
werf helaas! Filip Lefevere moet het hier 
laten afweten. Filip is immers tfe 
publiciteitsgeil om zijn donor-zijn 
zomaar geheim te houden. Dèèèg, Filip.) 
Uiteindelijk blijkt dus slechts tol lid 
van ons interventieteam kapabel genoeg om 
zij sperma ten dienste te stellen van de 
mensheid: onze lezer Bart Halewijck! Zo 
ziet u maar weer: Schamper lezen heeft 
een heilzame uitwerking op uw gezond-
heid. Bart werd dan ook stevig in de 
bloemetjes gezet door het voltallige 
personeel van het U.Z. Gent, en Dr. Frank 
Comhaire huilt nu nog hete tranen van 
ontroering. (Ergens in een hoekje druipt 
de rest van het team af.) Maar...

Laat de studenten aanrukken!
. . .  tol donor maakt de lente niet! Dr. 
Comhaire wijst ons op de nog steeds 
bestaande dringende nood aan sperma-
donors, en wie zijn wij om dit te 
negeren? Met andere woorden:

Doe Eens Iets Voor Uw 
Kinderloze Medemens!
Voor een afspraak kunt u bellen naar het 
U.Z. 091/40.21.41. (direkte lijn) tussen 
9u en 12u, to tussen 14u en 16u. U kan 
ook even langskomen in het Labo voor 
Andrologie, op de zesde verdieping van 
gebouw 12 van het U.Z. Dr. Frank Comhaire 
zal u met open armen ontvangen.

(theus, Uw Hoofdredakteur)

Uittreksel uit 
het dagboek van 

ERIK VON 
CROMPUY, 

door
Erik Von.

Lief Dagboek,

DONDERDAG 25 JANUARI 1990

Omvergewaaid, weggeblazen en dooreen- 
geschud. 3 uur op de trein staan wachten 
in het station van Diksmuide. 1 uur en 23 
minuten tegen de wind in over de 812 m 
van het station naar huis. Kom thuis en 
blijk mijn hoed te hebben laten liggen in 
telefooncel voor het station waar ik Irma 
had gebeld om haar gerust te stellen. Op 
17 seconden 3 tienden terug op station. 
Telefooncel stond er echter niet meer. 
Hoed aangegeven bij dienst verloren voor-
werpen op station. Niet teruggevonden in 
tegenstelling tot een honderdtal andere. 
Terug thuis voor tweede nieuws op VTM. In 
Oostrozebeke is er ook veel schade, zo 
blijkt.

VRIJDAG 26 JANUARI 1990

Tumultueuze dag. 's Middags plots bezoek 
van vriend Yannick De Clercq. Was nogal 
ondersteboven. Stapte zo langs mij heen 
de huiskamer binnen, recht naar de bar, 
alwaar hij zonder verpinken de fles 
graanjenever aan de lippen zette. Ik 
vraag wat er scheelt. Of ik het verdomme 
niet gelezen had. In dat plat studenten-
blaadje. En dat ik godverdomme ook nooit 
van iets wist. En met grote stappen liep 
hij het huis uit, daarbij Breydel bijna 
onder de grote voet lopend. Ik heb er de 
hele avond aan lopen denken. Hij zag er 
zo raar uit met dat brosje.

ZATERDAG 27 JANUARI 1990

Breydel naar materniteit gevoerd. Irma 
depressief.

ZONDAG 28 JANUARI 1990

Club Brugge alleen leider in de Vlaamse 
Voetbalcompetitie, Verspaille wint de 
ganzenren in Doornzele en ik train rustig 
verder voor het welsprekendheidstornooi. 
Sparring-partner Yannick komt echter niet 
opdagen op de afspraak. Wat is er toch?

MAANDAG 29 JANUARI 1990

Bezoek aan UZ Gent. Diverse proeven (4x 
lOOm estafette, cx-meting in windtunnel, 
straalmeting bij urineren, vastleggen 
actieradius duim en wijsvinger wanneer ze 
elkaar bij toppen raken, maximale snel-
heid polsbeweging) af gelegd. Met glans 
geslaagd in toelatingsexamen. Mooie naam-
loze plastic lidkaart gewonnen. De dienst 
heeft een superdonor aangeworven! Het 
menselijk ras is gered (en Irma verlost). 
Erik Über!

Vrijgegeven voor publicatie door 

Erik Von Crompuy

Bijlage: drie zakjes doopsuiker en kaar-
tje met blijde bekendmaking van 
geboorte yan Leopold, Albert en 
Boudewijn. Een drieling!



E T U I S & E T  Z f e u i S

Van Leonske, Flipke, Rickske en Nickske

DE COCK,
DE DIEF,
ZIJN VROUW & 
EEN EGOTRIPPER

De Ombudsdienst heeft niks met Test Aankoop te maken

LEVE DE
EKS AMENREGLEMENTEN!

Schamper lezend wordt het je al vlug 
duidelijk wie belangrijk is aan de RUG. 
Voortdurend duiken de namen op van ene 
Filip Lefevere (naam tweemaal vermeld in 
de vorige Schamper, met foto!), ene 
Frederick Wittock (vijf maal), ene Leon 
De Meyer (vijf maal),, en vooral ene 
Yannick De Clercq (eenentwintig maal). 
Onze infiltrant in het rectoraat wist ons 
te melden dat deze heren zelfs een 
geheime 'VIP-club' hebben gesticht. De 
bedoeling van deze club is tweeledig. 
Eëi: de leden proberen elkaar te
overtroeven door in zoveel mogelijk 
gezellige commissies, raden en andere 
konventen te zetelen en twèk op die 
manier. . .  je hebt het geraden, hun naam 
zoveel mogelijk in Schamper te laten 
verschijnen. Kortom, Leon, Flipke, 
Rickske en Nickske doen gewoon êlles om 
in dit blad te komen.

j f o T O :  O N Z E  H O O F D R E D A C T E U R .
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Deze keer moeten de juniors het afleggen 
tegen De Meyer en De Clercq: deze
laatsten behoren namelijk tot de 
stichtende leden van de vzw Ruski 
Insitut. Dat Lefevere en Wittock hierbij 
overklast werden door het echtpaar De 
Maegd-Soëp kunnen we nog net verstaan. 
Maar dat zelfs de Heer Renfe Brück en de 
Heer Norbert von Kunitzki hen de loef 
afsteken is voor ons bij Schamper totaal 
on-be-grij-pe-lijk. Hierop kunnen we nog 
enkel "Blijven trainen, jongens" 
mompelen.

De vzw Ruski Institut, 
zei u?

Jawel! De vzw Ruski Institut werd op 10 
januari aan de RUG opgericht in 
samenwerking met SIDMAR. SIDMAR is al 
vele jaren een belangrijke handelspartner 
in België van de Sovjetunie. De directie 
besefte al lang de noodzaak om Belgische 
bedrijfsleiders een grondige en 
veelzijdige opleiding te geven in verband 
met Good 01' Russia. En wie gaat daar 
voor zorgen? De RUG en de vzw Ruski 
Institut natuurlijk!
De RUG beschikt namelijk over een 
ijzersterk specialistenpaar inzake de 
Sovjetunie: de profs De Maegd-Soëp. Het
insituut wil bijdragen tot een betere 
kennis van de Sovjetunie (tiens!) en tot 
een beter kennis van het Westen 
daarginds. Daarom zal het specifiek 
onderwijs ivm de USSR verstrekken en een 
bibliotheek over het onderwerp uitbouwen. 
Andere toekomstige activiteiten van het 
Institut zijn allerlei manifestaties, 
wetenschappelijk onderzoek, ja zelfs het 
"bijscholen van economisten en andere 
deskundigen uit de Sovjetunie met 
betrekking tot Westerse management-
methoden". Yeehah! Vlerick Goes East!

Pop-pollitis Germanitis
Die germanisten toch! Ze doen ook alles 
om ook eens in Schamper te komen. Ze 
behoren nog niet tot de VIP-club, maar er 
wordt aan gewerkt. Eerst staken ze om er 
een vak bij te krijgen (geef toe, toch 
behoorlijk vergezocht), eenmaal het vak 
er dan is vinden ze het niet half zo leuk

meer en wreken ze zich via een enquête! 
Eind vorig decennium kreeg elke germanist 
een quasi onontcijferbaar formulier in de 
hand gestopt door een spionkop van soort- 
genootjes. De bedoeling was de lesgevers 
te evalueren (op een schaal van "niet 
geslaagd" tot "grootste onderscheiding") 
op zowel de vorm als de inhoud van hun 
lessen. Het resultaat kon interessant 
zijn, is het waarschijnlijk ook, maar 
jammer genoeg kan geen normaal mens iets 
maken uit wat ervoor moet doorgaan. Er 
werd dan ook spontaan hulp gevraagd aan 
enkele studenten Toegepaste Weten-
schappen, maar zelfs zij raakten niet 
wijs uit de kolommen, rasters en wirwar 
van cijfers die de prikborden van de 
Blandijn sieren/teisteren. Vandaar dat 
wij ook aan de germanisten een welgemeend 
"Blijven trainen, jongens" richten.

Eerherstel nul
Dinsdag 23 januari wijdde Het Laatste 
Nieuws zowat twee derden van een pagina 
aan Schamper (naast haar dierenrubriek 
nog wel). Vooral voor Schamperredacteurs 
was dit een verhelderend artikel: 
eindelijk weten we wie eigenlijk onze 
hoofdredacteur is. Het Laatste Nieuws 
moest niet weten van dat "kernredactie"- 
gedoe en had het rechttoe rechtaan over 
"Hoofdredacteur Tim De Cock" (zoals wij 
hem voortaan ook moeten noemen).
In het artikel zijn echter twee foutjes 
geslopen. Allereerst is er de foto van 
Hoofdredacteur Tim De Cock Himself. Die
is - als we het ook eens rechttoe 
rechtaan mogen zeggen - totèèl mislukt. 
Vandaar dit eerherstel voor Hoofd-
redacteur Tim De Cock (zie foto)! Het 
tweede foutje zit in de ondertitel ("Het 
is een slechte tijd voor de officiële 
studentenpers en hun vrijwilligers- 
redacteurs"). Het gaat misschien niet 
goed met de Moeial (van de VUB) of Veto 
(KUL) maar wë met Schamper! Onlangs 
heeft onze speciaal daartoe opgeleide 
speurneus zelfs een lezer van dit blad 
gevonden.

Een lezer???
Een lezer! Wie had dat ooit durven 
dromen? Iedereen die ooit een voet in de 
St. Pietersnieuwstraat heeft gezet weet 
immers dat dit blad door en voor de 
studenten wordt geschreven, maar dat de 
studenten voor wie exact dezelfde zijn 
als door wie. Als we m.a.w. "beste 
lezers" schrijven, kan dat probleemloos 
vervangen worden door "beste schrijvers" 
(je kent ze wel, van Willem Colen tot 
Flor Verschaeve, cf. colofon). Door de 
ontdekking van deze lezer komt een einde 
aan deze lang gekoesterde illusie.
"Laat knallen die kurken", dachten wij 
zo, waarop we een geïmproviseerde pers-
conferentie alias receptie bijeenriepen.
Je had het moeten zien. Leonske was er, 
en Flipke en Rickske verdrongen elkaar 
bijna aan de toastjes. W.C. en W.D. 
liepen arm in arm te french can-cannen, 
elk een fles schuimwijn onder de arm 
geklemd. Hoofdredacteur Tim De Cock greep 
hevig geëmotioneerd naar een microfoon en 
stamelde: "Ik heb het altijd al geweten. 
Iemand moest toch ooit de weg naar het 
Schamperbakje vinden. Verder wil ik ook 
nog mijn ouders en God, mijn regisseur, 
bedanken. Zonder hen was dit nooit 
mogelijk geweest."
Daarna werd er een gezamenlijke brain-
storm gehouden; we moesten toch iets doèn 
voor onze lezer. Suggesties vlogen heen 
en weer door de kamer. "Een gratis ja a r -
abonnement!". "Een dag op de redactie!". 
"Twèë dagen op de redactie!". "Hoofd-
redacteurschap!". Yannickske, die toen 
hij hoorde dat 'er iets te doen was' 
onmiddellijk was komen aanscheuren met 
zijn rode BMW, bedacht uiteindelijk 
(exclusief: Yannick denkt!) de grootst
mogelijke eer die we iemand konden be-
tuigen: "Vernoem hem!".
Een zucht van jaloezie ontsnapte aan vele 
monden; de lezersnaam zou in Schamper 
komen. Hier is hij:

Bart Halewijck!
(gejuich)
Niemand lette verder nog op Piever, die 
stomdronken in een hoek lalde "Ik ken 
hem. Zijn broer heeft nog bij mij in de 
klas gezeten."
Het feest duurde tot de toastjes op 
waren.

Otsy

Hallo, ik ben een tweede kanner
ornitologie.
Voor mijn eksamen wil mijn prof van 
Clutonomie dat ik een dwarsgebekte
roodgespikkelde vliermus ga vangen in de 
rimboe van Uruguay.
Mijn prof van Melodotiek neemt zijn 
mondeling eksamen af op zondag 1 april 
(gèëi grap) in lokaal P02 van zijn
buitenverblijf aan de Cóte-d'Azur en 
heeft me dat laten weten via mijn 
krantenventer. (En ik koop zelfs
helemaal geen krant.)

Toen ik dat alles zondagochtend aan mama 
meedeelde tussen mijn derde en vierde
pistolet door - je moet weten dat ik in 
't weekend inhaal wat ik in de week niet 
gegeten heb- werd ze niet vuurrood. 
(Hoewel die ene keer toen ze, ik denk dat 
het haar vijfde was, je moet weten ze is 
op dieet, enfin, toen ze een hele, allez 
een halve, pistolet in tel hap probeerde 
te verorberen, ja toen heeft het niet 
veel gescheeld.) (Dat ze vuurrood werd 
d u s.)
Ik had nochtans gedacht dat ze
stampvoetend het telefoonboek in 
drieduizend zevenhonderd vijfentwintig en 
ën derde stukskes zou scheuren en beide 
proffen eens goed hun vet zou geven (over 
de telefoon dus, jawel) om haar zoontje 
te beschermen. Mispoes.

Koeltjes weg zei ze dat zoiets niet 
hoorde en ik maar een klacht moest
indienen bij de voorzitter van de
eksamenkommissie of beter nog via de 
ombudsdienst van het Adviescentrum voor 
Studenten. ("Want ge zijt zo verlegen 
gij")

Nu moet je weten, allez, sorry dat ik 
altijd dezelfde zinssnede gebruik. Maar 
een vogel zingt toch maar zoals hij (of 
zij) gebekt is. Ge moest dus weten dat 
mijn moeder zo iemand is die op
kontrakten altijd ook de kleine 
lettertjes leest. Ze is dus ook èëi der 
uitverkorenen die aan die boekskes van 
den unief aan uit kan. Allez, ze snapt 
ze dus.

Enfin, om voort te doen : Ik ga dus naar 
de ombudsdienst op 't Sint-Pietersplein.
'Tweede verdiep, achteraan links.", zegt 
die madam beneden. Ik naar boven. Ik 
klop op de deur van meneer De Potter 
(gèëi grap) van de ombudsdienst : een 
vriendelijke meneer më kleine baard 
lootst me binnen, placeert me in een 
gemakkelijke zetel en begint honderduit 
te vertellen.

Dien tiep verwarde me toch wel zeker voor 
een redakteur van Schamper, zeg. Ge moet 
weten, ik noem Stanislas Schomper. Allez, 
ik doe maar .braafjes wat hij zegt en 
grijp naar mijn pen als hij vraagt : 
"Enne moet ge dat nu niet opschrijven ? 
Onthoudt ge dat allemaal zo ?". (Maar 't 
was wel in 't Beschaafd Nederlands dat 
hij het zei.)

En ik maar pennen : Dat de ombudsdienst 
nu al 't derde akademiejaar aktief is.
Dat de bedoeling bij oprichting was om 
een ekstra orgaan te kreëren om
overtredingen van het eksamenreglement en 
de gedragskode te behandelen. Dat de 
funktie geëvolueerd is naar een
bemiddelingsrol tussen studenten (en 
ouders) tegenover professoren in 't

algemeen. Enzovoorts. Enzovoorts.

Toen hij eventjes stopte, wilde ik den 
arme man op zijn abuis wijzen, maar hij 
ging al even vlug onverstoorbaar verder.

Hij wil zeker niet de indruk geven dat 
hij nooit werk heeft, omdat nog niemand 
van zijn ombudsdienst gehoord heeft : in 
de eksamenperiode komt er wel elke dag 
iemand met een probleem over de vloer en 
tijdens het gewone jaar zijn er toch ook 
zo'n vijf gevallen per week. De oproepen 
komen fifty-fifty van studenten en 
ouders.

80% van de problemen zijn van 
informatieve aard of berusten op simpele 
misverstanden en worden vlot 
doorgestuurd. De ombudsdienst heeft een 
soort kontrolerende funktie voor het 
vlotte verloop.
Bij de resterende 20% gaat het werkelijk 
om manifeste overtredingen van het 
eksamenreglement (en/of de gedragskode) 
of om wangedrag van een professor.
Dan zal de ombudsdienst zelf handelen als 
er niet rechtstreeks klacht werd 
ingediend bij de voorzitter van de 
eksamenkommissie. Als maatstaf staat men 
niet alleen met de reglementen te zwaaien 
maar rekent men ook op menselijkheid 
vanwege de professoren.

Een kleine minderheid van die 20% zijn zo 
danig netelig of delikaat dat het geval 
naar de Rektor doorgespeeld wordt.
Verleden jaar waren er zo drie gevallen. 
(Zelf wilde meneer De Potter een koe geen 
koe noemen. Allez, ik zou dat eens op 
mijn eksamen over vogels moeten doen.)
Hij liet zich wel iets ontvallen over een 
groep van een 8-tal studenten die in naam 
van heel hun studiejaar het manifeste 
wandgedrag van een bepaalde prof
aanklaagde.
Sindsdien heeft men van de 8 studenten 
geen teken van leven meer ontvangen (wel 
een grap).

Bij de ombudsdienst komen ze niet met een 
standaardprobleem af, zo verzekerde 
meneer De Potter, het tegendeel zelfs ; 
de problematiek is heel uiteenlopend.
(Jazeker, van vliermussen tot de Cóte- 
d'Azur.)

Vele problemen kunnen echter vlot 
opgelost worden door er gewoon met de 
prof over te gaan praten. Dikwijls zijn 
die zich niet van een eventueel probleem 
bewust. Ondanks hun hiërarchisch sterke 
positie zijn ze heus wel bereid naar de 
student te luisteren.
Als het kontakt zoeken gebeurt via de 
ombudsdienst, is dit een zekere
psychologische steun aan de student om 
zijn drempelvrees te overwinnen. (Dan 
moet hij natuurlijk ook eerst zijn
drempelvrees overwinnen om naar de
ombudsdienst te gaan.) De ombudsdienst 
wil de studenten bij de proffen brengen.
Ze wil de eventuele kloof meehelpen 
overbruggen.

Hierbij merkte meneer De Potter trouwens 
op dat hoewel men dikwijls spreekt over 
een "tamme generatie", de studenten heel 
wat mondiger en zelfbewuster geworden 
zijn tegenover enkele decennia geleden.
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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 

19u30 tot 23u30
V

SPECIAAL TARIEF MET STUDENTENKAART 
120,- Fr (Toegang enkel vanaf 16 jaar)

Mogelijkheid tot T.D.’s: verhuur van zalen 
(50 -1500 personen) - Konkurrentiële prijzen



5  N T E R V I E  W Op Stormy Thursday

IK BEN GEHANDICAPT EN IK WIL STUDEREN
Meneer is veeleisend

'Stormy Monday' schallend -u weet wel, de 
bluessong van T-Bone Walker, de man die 
niet stierf door te veel katoen te 
plukken, maar er teveel te eten- begaf ik 
mij op de inmiddels beruchte donderdag 25 
januari naar het Laboratorium voor Ortho-
pedagogiek en Orthoagogiek in de 
Guislainstraat.
Wat dit met de storm te maken had, weet 
ik nog altijd niet, noch waarom uit-
gerekend ik slechts over een fiets be-
schik, op welke ik onderworpen werd aan 
de hevigste rukwinden mijner leven. 
Vergeeft u mij deze archai'smen, beste 
lezer, als ik hevig geëmotioneerd ben, 
begin ik namelijk Middelnederlands te 
spreken, ofwel Westvlaams, waarna ik mijn 
hoofd in de handen neem om mezelf eens 
goed te bekijken en me in te praten dat 
ik het in een journalistiek artikel 
bovenal bij de feiten moet houden.
Dus stel ik hierbij zeer nuchter vast dat 
ik die dag in het wit van de ogen van de 
storm heb gekeken, over 17 blokken 
baseliek van Koekelberg gejumpt ben (ik 
reed met de baseliek van Koekelberg over 
mijn fiets), dat ik dwars door omgevallen 
reclameboomstammen scheurde, om ver-
volgens (let op: dit is een gallicisme) 
in opperste extase ontelbare water-
druppeltjes uit mijn donderdagse pak te 
zien vlieden. Een zoet en heuglijk 
schouwspel! Ik zal mij deze dag nog tot 
lang na mijn dood herinneren.

Een minzame assistente
Ik ontsteeg mijn fiets met space-optie en 
schudde mijn drijfnatte haren uit (de 
honden doen dat ook, doch niet alle).
In de hall van het voornoemde gebouw 
begroette Caroline Royeaerd mij. Zij is 
de minzame assistente van het labora-
torium, het centrum dat de zorg voor 
gehandicapte studenten organiseert, 
o .l.v . professor Broekaert. Tijdens het 
gesprek werd het mij gaandeweg duidelijk 
dat de mensen hier zeer nuttig werk ver-
richten, dat beslist meer aandacht ver-
dient dan Yannikske Pikkenikske De 
Clercq. Ik stelde dan ook bedachtzaam 
geen enkele vraag over rooie BMW's, 
dasspelden en fils-è-papa's. Dergelijke 
thema’s bleken gelukkig totaal irrele-
vant. Ik vind dat Y.D.C. zich meer met 
gehandicapten zou moeten bezighouden. 
Toegegeven, dit klinkt natuurlijk nogal 
beledigend, in de eerste plaats voor de 
gehandicapten.

Er waait een ziekte over de Westerse 
beschavingen, beste lezers! Deze ver-
derfelijke kwaal heet AID en er bestaan 
al een aantal varianten van: LIVE AID,
SPORT AID en STUDENT AID. Deze laatstp 
komt (tiens!) enkel bij studenten voor.
Men is dit te weten gekomen door de 
symptomen te bestuderen: terwijl bij de
eerste twee varianten de besmetten over-
gingen tot grootscheepse akties op 
wereldschaal, gebeurde er bij de gemid-
delde gei'nfekteerde student iets heel 
anders: hij zette ludieke akties op het 
getouw. Daardoor wist men uiteraard 
meteen dat het om een ziekte ging (geen 
zinnig mens houdt zich met ludieke aktie 
bezig). Later bleek dat dit een algemeen 
voorkomende studentenziekte is (ongeveer 
zoals de mazelen bij kinderen).

Men zag echter zorgwekkender verschijn-
selen, zoals eksotische maaltijden en 
mailings naar O.P. en W.P. De meeste 
geleerden zijn het er over eens dat de 
ziekte het gevolg is van een verlies van 
immuniteit bij de mens in de buurt van 
het orgaan dat men in gespecialiseerde 
kringen ook wel eens 'geweten' noemt.
Wat een eventuele remedie betreft: 
zalfjes, druppels, pillen, spuitjes, 
gezoomd gaas of kompressen helpen alle-
maal geen kloot. Zelfs een goedkope fles 
wijn (zoals 'Prestige du chef', te koop 
in de nachtwinkel) haalt niks uit (be-
halve diarree).

Toen sloeg de paniek waarlijk toe en 
iemand zei: 'Dit is de dag van de èfenen-
twintigste pingufn', waarop een ander hem 
de kop insloeg. Daarna vroeg hij de om- 
staanders op dreigende toon waar ze hun 
vleermuizen hadden verborgen.

SCHAMPER: Hoe is de begeleiding van ge-
handicapte studenten ontstaan en hoe is 
ze georganiseerd?

Mevr. Royeaerd: Op vraag van de gehandi-
capten zelf werden in september 1987 drie 
werkgroepen opgericht: Zestig mensen ver-
deeld over visueel, auditief en fysisch 
(mensen in een rolstoel, chronisch 
zieken) gehandicapten. Deze laatste groep 
is het sterkst vertegenwoordigd aan de 
RUG. De leeftijd varieert tussen 16 en 30 
jaar.
Elke werkgroep heeft twee functies: de 
opvang en ondersteuning van nieuwe stu-
denten enerzijds, en het uitbouwen van 
initiatieven, projecten om de mobiliteit 
van de gehandicapte te vergroten ander- 
tijds.

Het labyrint ligt niet 
in Knossos
SCHAMPER: Hoe gaat u nu precies tewerk 
in zo'n groep?

Mevr. R.: Wat de eerste functie van een 
werkgroep betreft: hier is het de bedoe-
ling dat de medegehandicapten een soort 
klankbord vormen. Mensen die een zelfde 
weg gegaan zijn kunnen morele steun en 
nuttige, praktische tips geven.

"Het hellend vlak 
in de Blandijn 

is zo steil datje  
met z'n tweeën 

moet sjouwen..."
Ik geef u een voorbeeld. Op dit ogenblik 
volgen wij iemand uit het laatste jaar 
Latijn-Grieks. Hij wil Rechten of 
Romaanse gaan studeren, ondanks een zware 
oogafwijking. Eerst komt er een inleidend 
gesprek met die persoon, waarin men zijn 
handicap doorlicht. Nadien komt hij naar 
de wekelijkse vergadering. Daar kan hij 
vragen stellen, over studie.nethoden 
(auditief of braille studeren?), over 
professoren, de toegankelijkheid van 
gebouwen, e n z ... Wij maken een inventaris 
op van zijn specifieke problemen en 
zoeken een haalbare oplossing . In zijn 
geval, met zijn bijna-blindheid, hebben 
we een speciale, sterke leeslamp nodig in 
de auditoria. Het bord moet een speciale 
belichting krijgen. Is dat ook mogelijk?
Hoe vindt hij het juiste gebouw ëi het 
juiste lokaal? Voor dit laatste zoeken 
wij een 'omringingsgroepje' van 5 è 7 
studenten-vrijwilligers. Zij maken af-
spraken om de persoon af te halen aan de

Dit jaar steunen de hulpvaardige studen-
ten een projekt van het Nationaal Centrum 
voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS), 
dat jaarlijks ook de 33-aktie (11.11.11) 
koördineert. Dit projekt kreeg de wel-
luidende naam "1902/INDIA: BEVRIJDING VAN 
SLAVENARBEID", wat -  vrij vertaald - 
betekent: sedert 1902 is de slavenarbeid 
verboden door de wet. Toch moeten heel 
wat landarbeiders ter aflossing van een 
schuld, vaak door hun voorouders aan-
gegaan, levenslang nagenoeg gratis werken 
voor grootgrondbezitters. De Indiase NGO 
(Niet-Goevernementele Organisatie)
"AWARE" wil die "bonded labourers" hel-
pen.

De Akties
Student Aid '90 omvat drie soorten 
akties: een politieke aktie, een sensi-
biliseringsaktie en een kampagne voor 
inzameling van fondsen.
Wat het politieke luik betreft, zal S.A. 
er bij de VLIR op aandringen dat in de 
lessenpaketten van èlle studierichtingen 
aan èlle universiteiten meer aandacht zou 
worden besteed aan de Derde Wereld-
problematiek.
De sensibiliseringsaktie zal zich vooral 
toespitsen op het organiseren van alter-
natieve lessen over het gesteunde projekt 
op donderdag 15 en vrijdag 16 februari.
De spreker is Mevr. Haroun van AWARE. Op 
dinsdag 13 februari presenteert men een 
Indiase speelfilm.
Het derde luik van S.A. '90 Gent wordt 
opgevuld met een eksotische maaltijd in 
de studentenresto's en een mailing naar 
O.P. en W.P. Dit deel van de aktie wordt 
georganiseerd door het ll .l l .l l .-k o m ite e  
van de RUG.

tramhalte en dan veilig naar het les-
lokaal te loodsen.
Het grote voordeel is dat de zwaar 
slechtziende al enkele mensen op voorhand 
kent. Hoe zou hij immers mogelijke vrien-
den kunnen herkennen met zijn handicap? 
Gelukkig is de bereidheid om te helpen 
zeer groot.

Integratie in de gratie
SCHAMPER: Welke initiatieven die de
integratie van gehandicapten bevorderen 
neemt zo'n werkgroep?

Mevr. R.: Elke groep werkt projecten uit 
die de toegankelijkheid van de gebouwen 
verbeteren. Of ze organiseren allerhande 
activiteiten. De werkgroep gehoor-
gestoorden heeft dit jaar zo'n initiatief 
genomen. Ze nodigden alle auditief ge-
handicapten van het land uit op een 
studienamiddag, zodat die mensen met een 
gespecialiseerde beroepsoriëntering
concrete inlichtingen konden geven over 
hun studie (en de moeilijkheden) aan 
jonge aspirant-studenten uit het middel-
baar onderwijs.
Elke werkgroep zoekt ook meer en betere 
faciliteiten om sport te beoefenen. Dit 
blijkt niet altijd even vanzelfsprekend.
Of men organiseert een ontspannings- 
weekend. Veel mensen van de werkgroepen 
zijn dan ook goeie vrienden geworden.
I.v.m . projecten: de werkgroep fysisch
gehandicapten heeft een voorstel uitge-
werkt om de toegankelijkheid van de 
uniefgebouwen te verbeteren. Daarvoor 
werken ze samen met de Dienst Veiligheid 
en Gebouwen van de RUG.

SCHAMPER: Hoe verloopt zo'n project dan 
eigenlijk?

Mevr. R.: Het belangrijkste project is
dat wat ik daarnet vermeldde. Het betreft 
het uitwerken en uitvoeren van een plan 
dat de gebouwen aanpast aan de noden van 
rolstoelgebruikers en andere fysisch 
gehandicapten.
Eerst lichten zij zelf het gebouw door: 
met de rolstoel doorkruisen ze het hele 
gebouw van boven tot onder en inventa-
riseren dan alle hindernissen, moeilijk 
toegankelijke plaatsen die zij op hun weg 
ontmoeten. Dat zijn bv. trappen, te nauwe 
liftdeuren, onaangepaste zitplaatsen in 
de auditoria, te hoge lichtknoppen, on-
toegankelijke toiletten (wat zeer vaak 
voorkomt).
Aan de hand van die lijst formuleert de 
groep in samenspraak met een architekt, 
die vertrouwd is met die problemen, een 
reeks voorstellen. Die voorstellen gaan 
dan naar de Dienst Veiligheid en Ge-

Er moeten echter nog een aantal dingen 
gebeuren: T-shirts moeten aan de man
gebracht worden, evenals het speciale 
nummer van 'De Wereldmorgen' (tijdschrift 
van het NCOS), en dit aan alle fakul- 
teiten. Als ludiek (let op!, nvdr) ge-
deelte van de kampagne had men gedacht 
aan een muntentapijt.
Voor die akties heeft S .A .'90 de mede-
werking van de studentenverenigingen 
nodig (jullie kennen de risiko's, nvdr). 
S.A. vraagt ook dat iedere vereniging een 
eigen aktiviteit in elkaar zou flansen om 
nog wat geld in het laatje te brengen.
Met deze waarschuwing heb ik mij van mijn 
maatschappelijke plicht gekweten. 
Vanavond slaap ik zoet. Ik hoop van u 
hetzelfde.

BeL
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Dus, gij daar, ja jij, als anderen het 
durven waarom zou jij het dan niet 
durven?

Zoals meneer De Potter het zegt : "Stap 
binnen. Doe uw mond open. De 
universiteit is er in de eerste plaats 
voor de studenten. Ze hebben recht op 
informatie en op hulp. Daarom zijn wij 
hier. Alsjeblief, stap binnen. Ik zou
bijna zeggen we zitten voor een stuk op 
jullie te wachten."

Allez, die meneer De Potter zei mij dat 
heel wat proffen klaar staan voor ons en 
het dikwijls zelfs evident vinden dat we 
met bepaalde problemen afkomen, terwijl 
wij studentjes zo'n drempelvrees hebben. 
En we krijgen zelfs als het moet een 
begeleidend handje (voor de Antwerpenaars 
: polleke) van de ombudsdienst.
Had ik dat geweten. Dan had ik verleden 
jaar gezegd tegen mijn prof van 
Podofysolie dat die elektrische shocks 
bij verkeerde antwoorden op het eksamen 
pijn deden.
Hij wist het waarschijnlijk zelf niet !
DIA

m
Student Aid 1990.

HET
AID-SYNDROOM

(Krankzinnig geworden redakteur af-
gevoerd, BeL neemt over, nvdr.)

Deze anekdote om u, beste lezer (es), het 
gevaar te doen beseffen. De meeste ge-
leerden zijn van mening dat de mens na 
verloop van tijd immuun zal worden voor 
dit virus. In tussentijd raden de meeste 
geleerden (en de andere ook) u ten stel-
ligste aan om enkele VEILIGE akties bij 
te wonen en vooral de uitspattingen van 
STUDENT AID '90 GENT zoveel mogelijk te 
mijden.

Het Projekt

bouwen, waar Ingenieurs de haalbaarheid 
ervan onderzoeken, plannen uittekenen en 
een kostenraming opmaken. Ik wil erop 
wijzen dat hun reacties doorgaans zeer 
positief waren.
In een vierde fase worden die uitge-
tekende bouwplannen geëvalueerd door de 
groep en eventueel aangepast. Tussen 
haakjes: er gebeuren de vreemdste dingen. 
Zo is er in het groot auditorium van de 
Blandijn een hellend vlak aangelegd. Het 
is zo steil dat je wel met z'n tweeën 
moet sjouwen, opdat de rolstoel (en de 
patiënt, nvdr.) niet naar beneden zou 
donderen.
Het definitieve voorstel + kostenraming 
gaat dan naar de Kredietcommissie van de 
RUG. In 1989 werd er ons 5.600.000 frank 
(bruto) toegekend voor aanpassingswerken 
in de faculteiten van L&W (Blandijn), 
Rechten (Universiteitsstraat), PPW 
(Dunantlaan) en de exacte wetenschappen 
in de Ledeganck. Dit zijn de richtingen 
die door het grootste aantal gehandi-
capten gevolgd worden.
De werken zijn al goed gevorderd.
Voor dit jaar (1990, nvdr.) werden de 
centrale diensten doorgelicht: de
resto's, het Rekencentrum, de centrale 
bibliotheek en het talencentrum. We 
gingen op dezelfde manier tewerk. Er werd 
een aanvraag gedaan voor 5.000.000 frank. 
Een ander voorbeeld van een projekt was 
de aanschaf van een aangepast vervoer-
middel om zwaar fysich gehandicapten (bv. 
mensen die men niet uit hun rolstoel mag 
lichten) ter bestemming te brengen. 
Sedert januari kunnen zij gebruik maken 
van de diensten van een speciaal omge-
bouwde Volkswagen Caddy (werd reeds uit-
gebreid behandeld in Schamper 273, door 
theus, nvdr.).

De Prijs
SCHAMPER: Is het eigenlijk wel mogelijk 
om zwaar gehandicapte mensen aan de uni-
versiteit te laten studeren? De inte-
gratie verloopt vaak zeer moeilijk.

Mevr. R.: Ik vind het recht op onderwijs
fundamenteel. Het geldt voor IEDEREEN. 
Het is dus de plicht van de RUG om elke 
gehandicapte zijn kans te geven.
Het is inderdaad een grote kost voor een 
kleine groep mensen, maar dat geldt ook 
voor bepaalde andere zware uitgaven van 
de RUG.

"Aanpassingen voor 
gehandicapten kunnen ook 
studenten, assistenten en 

personeel ten goede 
komen..."

(Uw reporter droomt een beetje. Zijn ge-
dachten laten hem verspilling praten: 35 
verschillende computersystemen aan de 
RUG, 17 rooie BMW's in omloop, de vis-
vijver achter het rectoraat, de ghetto- 
blastercollectie van Celine Van Onge-
valle. Sja, wij leven in een spilziek 
tijdsgewricht.)

Bovendien, aanpassingen voor gehandi-
capten kunnen ook de studenten, de assis-
tenten en het personeel ten goede komen. 
Neem nu het plaatsen van een lift voor 
rolstoelgebruikers in het Rekencentrum. 
Terwijl voorheen het personeel 1000 kg. 
kettingpapier, pak per pak, de trap op 
moest zeulen, kan het dat nu in èëi keer.
Of de omzetting van cursussen in braille.
De wiskundige tekeningen zijn zo duide-
lijk gemaakt dat andere studenten er 
eveneens op studeren.

SCHAMPER: Wie betaalt het persoonlijk
materiaal van de gehandicapte en de faci-
liteiten die hij (noodgedwongen) moet 
krijgen? Moet hij zelf tussenkomen in de 
kosten?

Mevr. R.: Hij kan natuurlijk onder be-
paalde voorwaarden, net zoals de gewone 
student, van een beurs genieten. Een ge-
handicapte krijgt altijd voorrang in 
homes met een aangepaste infrastructuur, 
zoals de Fabiola.
Bijna alle meerkosten ten gevolge van de 
handicap (bv. een braillecomputer) worden 
betaald door het Rijksfonds voor Sociale 
Reklassering van Mindervaliden. De voor-
schotten laten echter dikwijls op zich 
wachten. De gehandicapte heeft speciale 
apparatuur aangekocht en moet dan een 
beroep doen op de kredietverlening van 
een bank.

Integratie na Y.D.C.
SCHAMPER: Wat zijn de ervaringen van ge-
handicapten die aan de RUG studeren?

Mevr. R.: Die zijn overwegend positief,
al blijven er drempels, sociaal, en op 
het vlak van mobiliteit.

In een volgende Schamper wordt deze vraag 
uitgediept in een interview met Viviane 
Sotrèe, een orthopedagoge van de RUG die 
in een rolstoel zit.
Op de terugweg kon de stormwind mij 
weinig deren, want ik had de bevestiging 
gekregen dat er nog mensen zijn die zich 
met heel andere dingen bezighouden dan 
Y.D.C k Co.

Het



Heibel en van Jetje

PROTECTIONISME A LA CARTE
Twee weken geleden was het Studentenhuis 
De Brug het toneel van een niet zo ver-
kwikkend schouwspel. Door middel van 
allerlei maneuvers is het Politiek en 
Filosofisch Konvent (PFK) erin geslaagd 
de Anti-Imperialistische Bond (AIB) uit' 
haar gelederen te stoten. Een poging om 
ook de Marxistisch-Leninistische Beweging 
(MLB) naar de eeuwige jachtvelden te 
verschepen mislukte evenwel.
Na afloop van de turbulente vergadering 
sprak de ene partij van een "Complot" en 
de andere van "een Politiek Spel om je 
vingers van af te likken". Feit is dat 
zo'n vergadering verdient om . in de 
annalen vermeld te worden.

Statuut]e, statuut]e
In de eerste plaats verzocht het Katho-
liek Universitair Centrum (KUC) AIB geen 
stemrecht te verlenen omdat ze de vorige 
twee vergaderingen hun kat hadden ge-
stuurd. Toen dit werd goedgekeurd, was 
het doodsvonnis van AIB zo goed als 
getekend.
In de tweede plaats werd een statuten-
wijziging doorgevoerd. Vanaf nu zal het 
PFK niet tolereren dat verschillende 
verenigingen zetelen in het PFK die zich 
tot dezelfde politieke partij bekennen. 
Probleem is natuurlijk dat er soms
verschillende verenigingen zijn waarvan 
de leden dezelfde partijkaart hebben, 
maar die toch rond een compleet andere 
problematiek werken. Zo zijn de
ChristenDemocratische Studenten wel 
allemaal CVP-ers, maar hun actieterrein 
lijkt niet in het minst op dat van hun 
mede-katholieken die het KUC vervoegd 
hebben.
Daarnaast werd besloten dat verenigingen 
die handelen in strijd met de demo-
cratische beginselen eveneens gewipt/ 
geweigerd worden. De motivatie voor dit

amendement vonden enkele leden in hun 
afkeer voor alles wat maar enigszins naar 
zwarte laarzen en bruine uniformen ruikt, 
Protea en NSV dus. Enkele verenigingen 
(SJW, MLB, AIB en KUC) begonnen al onraad 
te ruiken. Volgens hen is de notie demo-
cratie zo'n hol begrip dat het te pas en 
te onpas voor ieders kar wordt gespannen.
Zo pretendeerde president Duarte dat El 
Salvador een democratie was en sluit CDS 
zijn ogen voor de lijken. Elke vereniging 
noemt datgene dat hij wil bereiken demo-
cratie. De overige verenigingen konden 
zich echter niet in die stelling her-
kennen en verweten hun oppossanten zelfs 
regelrechte paranoia. De geschiedenis zou 
deze geesteszieken nochtans gelijk geven.

Wie is de mooiste 
van gans 't land?
De Jongsocialisten (JS) zetten zich met 
kaarsrechte rug klaar voor hun volgende 
interpellatie en zagen zich al in het 
parlement. Op grond van afgekeurd 
bewijsmateriaal wilden de JS de 
vergadering zien instemmen met hun 
stelling dat de erkenning van AIB tegen 
de statuten is, zoals die gewijzigd 
werden een half uurtje geleden. Het staat 
nl. volgens hen vast dat de AIB niet meer 
is dan een mantelorganisatie van de MLB.
Zo hebben zij hetzelfde secretariaats- 
adres en. zetelen dezelfde mensen soms 
voor de veschillende organisaties. En dan 
kwam het hoge woord eruit: de AIB is er 
alleen om in dubbele subsidies te 
voorzien, zodat de Partij van de Arbeid 
dmv. twee erkende verenigingen propaganda 
kan voeren. Geld! Hierop lieten MLB en 
AIB een grote zucht horen en ontkenden de 
lastering.
De Jongsocialisten waren echter nog niet 
klaar met hun slagerswerk en vroegen de

vergadering of het niet mogelijk was AIB 
uit te sluiten zonder bewijzen. Dit komt 
in feite erop neer dat de bewijzen wel in 
overweging worden genomen maar dat ze 
nooit werden voorgedragen. De meeste 
andere aanwezigen vonden dit een goed 
idee en AIB werd ten grave gedragen.

Sneeuwwitje
De JS verlegden hun bordeaux-kleurig 
dossiertje en beschouwden het als 
geklasseerd. Maar wie gedacht had dat 
hiermee de zaak volledig afgelopen was, 
had buiten de rode waard gerekend. De JS 
diepten nl. uit hun boekentassen een 
knalrood dossiertje op en toonden op 
melodramatische wijze de bloedvlekken die 
het karton ontsierden: Roemenië,
kameraden, Roemenië. En hier, op de 
achterkant: China.
De JS-vertegenwoordiger schraapte zijn 
keel en zei (met beverige stem): "De MLB
heeft niet alleen de slachtingen ontkend, 
maar heeft het ook nodig gevonden om ze 
te verrechtvaardigen". Stilte daalde neer 
over de politieke profeten. Uw redacteur 
genoot ervan. Maar het duurde niet lang.
Op een onbewaakt moment diende CDS een 
motie in om vast te leggen dat het nu 
gedaan was met de spelletjes en dat er de 
volgende keer niet meer gediscussieerd 
moet worden over het al dan niet bestaan 
van de noodzaak tot voorlegging van 
bewijsmateriaal. Waarop SJW voorstelde om 
deze motie te stemmen voordat de stemming 
werd gehouden over de uitsluiting van 
MLB. Dit voorstel werd afgewezen.
Er werd nu gestemd over de uitsluiting 
van de MLB. Hier volgde een weliswaar 
nipte meerderheid dit lumineuze idee 
niet, wegens gebrek aan bewijs materiaal 
(sic). Waarop unaniem de motie van CDS 
omtrent de noodzaak van bewijsmateriaal 
werd aanvaard ( ! ) .  Bewijzen zijn vanaf nu 
een vereiste voor uitsluiting van een 
vereniging. Oef, wij vreesden al voor 't 
KUC.

Brieven
Dit alles om maar uit te leggen waarom de 
auteurs van de lezersbrieven zo kwaad 
zijn. Het is niet aan hen besteed om een

i E Z E R S B R I E V E N Binnenkort te ontmaskeren als bladvulling

FANMAIL, LIEVE MENSEN...
PFK één: Agalev*s 
basisdemokratie 
binnen het PFK
Met dit schrijven wil ik eventjes 
protesteren tegen de uitsluiting van de 
AIB uit het PFK, maar vooral tegen de 
houding van Agalev in de hetze tegen de 
AIB en de MLB. De AIB is aan de RUG de 
enige Derde Wereldbeweging die de 3e 
Wereldproblemen vanuit een politiek 
i .p .v . vanuit een liefdadigheidheids- 
oogpunt benaderd (sic) en tevens de enige 
beweging binnen het PFK die zich speci-
fiek richt op de 3e Wereldproblematiek. 
Wegens haar zogenaamd ideologische ver-
wantschap met de MLB, en aangezien er 
maar 1 beweging per ideologische strek-
king in het PFK mag zetelen (*), werd de 
AIB door de meeste andere PFK-leden uit 
het PFK gezet en zo letterlijk gebrood-
roofd (het Pfk beschikt nl. over een 
subsidiepot). Na de liquidatie van de 
AIB, werd dan een voorstel ingediend om 
eveneens MLB te wippen. Dit 2e liqui- 
datievoorstel bewijst dus duidelijk dat 
de opgegeven reden om AIB te wippen een 
drogreden was. Het was er hen duidelijk 
om te doen 2 radicaal-linkse bewegingen 
uit te schakelen. Gelukkig is die 2e 
liquidatiepoging mislukt.
Als ex-medewerker van Agalev (ik werkte 
tussen '87 en '89 mee met de Agalev-kern 
van Wevelgem, mijn geboortedorp) wil ik 
vooral krachtig protesteren tegen de 
houding van Agalev, die zowel de liqui-
datiepoging tegen AIB als die tegen MLB 
fanatiek ondersteunde en zelfs leidde. 
Aangezien Agalev de AIB, de enige 3e 
Wereldbeweging in het PFK, uit het PFK 
stemde, kan ik niet anders dan besluiten 
dat Agalevs sympathie voor de be- 
vrijding8strijd in de 3e Wereld - als die 
al ooit bestaan heeft -  totaal verdwenen 
is.
Maar het is nog veel erger dat Agalev ook 
de mislukte liquidatiepoging tegen de MLB 
steunde, want daarmee stelt Agalev zich 
objektief aan de rechterzijde van het 
LVSV (liberalen) en het CDS (christen- 
demokraten), 2 'niet zo linkse' bewe-
gingen die MLB steunden.
Ik troost me echter met de gedachte dat 
heel wat van mijn Agalevvrienden niet zo 
gelukkig zijn met deze -  toch wel erg 
speciale - toepassing van de basis-
demokratische principes door de PFK-
vertegenwoordiger van Agalev.

Jan Van Gent

(*) (nvdr) Dit is niet helemaal juist. In 
het PFK mogen geen twee bewegingen
zetelen die zich bekennen tot dezelfde 
partij, niet ideologische strekking (een 
niet onbelangrijke nuancering, dachten 
we).

PFK twéé
(nvdr: Uit onderstaande lezersbrief, die 
ongewijzigd werd overgenomen, blijkt 
nogmaals dat het eerste slachtoffer van 
de nu al legendarische PFK-oorlogen onze 
goeie ouwe grammatika was. . .  Gelieve zelf 
uw "sic'"s te plaatsen.)

Betreft: PFK vergadering 16/1/1990

Met dit schrijven wensen wij zeer na-
drukkelijk te protesteren tegen de 
volgende gang van zaken:

1 Uitsluiting van de Anti-Imperia- 
listische Bond.

AIB is reeds lang aan de RUG (en PFK) 
erkende en zeer aktieve derde-wereld- 
organisatie en opteert de derde-wereld- 
problematiek politiek en niet caritatief 
te benaderen.
Deze vereniging werd gewipt op basis van 
"algemeen bekend bewijsmateriaal dat 
reeds jarenlang circuleert". Dit zo-
genaamd bewijsmateriaal werd reeds op een 
vorige vergadering afgekeurd en niet 
ontvankelijk verklaard. De Jong-
socialisten stellen dan een motie dat het 
statutair niet vereist is bewijsmateriaal 
voor te brengen om een organisatie te 
wippen!!! Het moge duidelijk zijn dat dit 
volledig afbraak doet aan democratische 
rechtsprincipes (men is onschuldig tot 
bewijs van het tegendeel).
Desalniettemin werd AIB gewipt zonder 
'enig bewijs of enige grondige discussie 
tussen de betrokkenen.

2 Totaal arbitrair en formeel toepassen 
van de "democratie" in het PFK.

Dit was reeds duidelijk bij het wippen 
van AIB; het werd nog duidelijker toen 
men MLB eruit wou. Reden: ondemocratische 
standpunten mbt China & Roemenië. Ook 
hier waren terug geen bewijzen. Toen MLB 
hun officiële standpunten erbij nam (en 
niet deze van de pers of politieke 
tegenstanders) werd het duidelijk dat ze 
zeer democratisch waren. Toen Willy 
Declerq en zijn directe rol mbt Ceaucescu 
ter sprake kwam; de directe rol van de 
CVP in El Salvador, Panama, Zuid-Afrika, 
. . . ;  de directe rol van de SP t .a .v .  
Peru, Israel, Zai're; de a-politieke 
Europakring zijn politieke voorkeur liet 
blijken. Of hoe de democratie kan rollen. 
Hier werd duidelijk de machiavellistische 
stelling: "Het doel heiligt de middelen" 
in de praktijk gebracht.

De motie van CDS om in het vervolg 
bewijsmateriaal verplicht te stellen (!)  
kwam "lichtjes" te laat. Het is evident 
dat het motto hier was "Eerst kommunisten 
en progressieven buiten, en dän instal-
leren we de democratie." Of zoals het

Vlaams Blok het stelt "Eigen volk eerst, 
(zonder progressieve leraars, gekleurde 
landgenoten,. . . )" .

Hoogachtend,

voor het Katholiek Universitair Centrum: 
Myriam Lenoir
voor de Marxistisch Leninistische Be-
weging: Stefan De Muynck

P.S. Het zou ons ten zeerste verwonderen 
dat de Agalev-leden dezelfde standpunten 
zouden innemen als hun PFK-vertegen- 
woordiger, met name, de verkeerde. (Als 
je de CDS, JS standpunten natuurlijk de 
verkeerde vindt.)

PFK drié
Communiqué betreffend: houding t .o .v .
A .I.B.-M .L.B. in het P.F.K.

Dit communiqué heeft tot doel de houding 
van T.S.G. 't Zal Wel Gaan (Vrijzinnig 
Taalminnend Studentengenootschap, nvdr) 
te verduidelijken voor wat betreft haar 
houding in de vergadering van het Poli-
tiek en Filosofisch Konvent van de R.U.G. 
op dinsdag 16 januari 1990, ten opzichte 
van de initiatieven van de Jong- 
socialisten-R. U. G.
De Jongsocialisten hebben op deze ver-
gadering gepoogd zowel de Anti-Imperia- 
listische Bond als de Marxistisch- 
Leninistische Beweging uit het P.F.K. .te 
bannen. De Anti-Imperialistische Bond 
werd ervan verdacht ëbi en dezelfde 
beweging te zijn als de Marxisch- 
Leninistische (sic) Beweging. De bewijs-
voering van de Jongsocialisten was op de 
vergadering zelf niet zo overtuigend. 
Toch heeft 't Zal Wel Gaan voor de 
verwijdering van A .I.B . gestemd omdat ons 
inziens gedurende de afgelopen jaren 
meermaals is bewezen dat A .I.B . en M.L.B. 
dezelfde organisatie zijn en met deze 
truuk twee maal subsidies van de Rijks-
universiteit konden opstrijken. Het is 
duidelijk dat voor 't Zal Wel Gaan voor 
dergelijke praktijken geen plaats is in 
het P.F.K. Vroeger wab de uitsluiting van 
A .I.B . nooit mogelijk gezien klein links 
er in het P.F.K. wel altijd in slaagde om 
een meerderheid te halen. Voor ons is er 
in het P.F.K. geen plaats voor ver-
schillende verenigingen van gelijke 
ideologische strekking. Dit is oneerlijk 
tegenover de andere verenigingen die het 
spel korrekt spelen. Met de uitsluiting 
van A .I.B . uit het P.F.K.* is dan ook 
gerechtigheid geschied. Na deze uit-
sluiting heeft J .S .-R .U .G . gepoogd ook 
M.L.B. uit het P.F.K. te bannen op grond 
van anti-democratische ideeën. Het anti-
democratische karakter van M.L.B. werd

mooi politiek spel te appreciëren. Hun 
rechtvaardigheidsgevoel is door de gang 
van zaken gevoelig geschokt geweest. Het 
is aan u, dierbare lezer, om over deze 
kwestie uw onfeilbaar oordeel te kennen 
te geven. Lezersbriefjes hieromtrent zijn 
altijd welkom. De mooiste wordt bekroond 
met een zeteltje in het PFK.

Idee
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C o l o f o n

SCHAMPER is het ongebonden, pluralistisch 
studentenblad voor en door studenten van 
de RUG. De redactie bestaat uit vrijwil-
ligers en komt elke vrijdag om 13u00 
samen in studentenhuis De Brug, tweede 
verdieping, St.Pietersnieuwstraat 45. 
Telefoon secretariaat studentenhuis: 
091/25.99.93.
Lezersbrieven zijn welkom; naamloos is 
prullemand. Op grondig gemotiveerd 
verzoek laten we uw naam weg. Lezers-
brieven hebben betrekking op de RUG in 
het algemeen of artikels in Schamper in 
het bijzonder. De redactie heeft het 
recht al te lange brieven in te korten.
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A d v e r t e n t i e

door de J.S . enerzijds gestaafd door het 
feit dat M.L.B. nog steeds de "diktatuur 
van het proletariaat" nastreeft en
anderzijds door de analyse van het M.L.B. 
over de gebeurtenissen in China en
Roemenië afgelopen jaar.
't Zal Wel Gaan heeft zich onthouden bij 
de stemming over de verwijdering van 
M.L.B. uit het P.F.K. en wel omdat zij de 
bewijsvoering allesbehalve overtuigend 
vond. Enerzijds is het argument van de 
"diktatuur van het proletariaat" kompleet 
onbeduidend. Het betreft hier een ideo-
logisch begrip. Wij hadden van de 
socialisten verwacht dat zij dit in zijn 
kontekst hadden kunnen plaatsen.
Anderzijds hebben de uitspraken van 
M.L.B. en P .v .d .A . (de moederpartij van 
M.L.B.) bij 't Zal Wel Gaan ook enige 
twijfel doen oprijzen over de demo-
kratische fundering van de beweging. Toch 
zijn wij de mening toegedaan dat de 
Jongsocialisten, gezien hun zware 
beschuldigingen aan het adres van M.L.B., 
tenminste enige tastbare bewijzen mochten 
voorleggen aan de Algemene Vergadering 
van het P .F .K ., hetgeen geenszins gebeurd 
is.
Het Vrijzinnig Taalminnend Studenten-
genootschap 't Zal Wel Gaan hoopt dat 
hiermee haar positie op de jongste 
P.F.K.-vergadering voor iedereen 
verduidelijkt is, indien hierover nog 
enige twijfel zou hebben bestaan.

Philippe François, afgevaardigde van het 
T.S.G. 't Zal Wel Gaan bij het P .F .K .- 
R.U.G.



AGENDA SCHAMPER 
Studentenhuis De Brug 
St. Pietersnieuwstraat 45,
9000 Gent.

De volgende edities van Schamper (nummers 
275 en 276) verschijnen op resp. 16 
februari en 3 maart.

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

ZATERDAG 3 FEBRUARI-------------------------------
* KONCERT: Noise Gate Festival met video- 
opnamen van The G reenhorns, Derek & The 
Dirt en El Casa Loco (+ fuif) (Democrazy, 
19u00 -  180 fr) (o rg . HRITCS)

ZONDAG 4 FEBRUARI-----------------------------------
* KONCERT: Ian H unter/Shy Mick Ronson and 
Band + Special Guests (Vooruit)

WOENSDAG 7 FEBRUARI--------------------------------
* FILM: "Heaven Can Wait" van Warren
Beatty (KUC, 20u00)
* FILM: "Kuhle Wampe" van S .T . Dudow
(Democrazy, 20u30 - 100 fr)
* POPPENTEATER: "M anipulator" , solo-
poppenpröductie van Neville T ran ter door 
Stuffed Puppet T heatre (Gele Zaal, 20u30
-  300/350 f r ) .
* KONCERT: The Works (gb) (The Cover,
22u30 -  g ra tis ) .

DONDERDAG 8 FEBRUARI------------------------------
* KONCERT: The Polaroids (voorheen p a ra - 
noi'de)

VRIJDAG 9 FEBRUARI---------------------------------
* KONCERT: Savatage (V ooruit, 22u00)

ZATERDAG 10 FEBRUARI---------------------- -------
* KONCERT: King Diamond + Candlemass 
(V ooruit, 22u00)
MAANDAG 12 FEBRUARI-------------------------------
* KONCERT: Helliniki Byzantini Horodia
o . l .v .  Lykourgos Angelopoulos (Aula RUG, 
20u30 - 150/200 f r ) .

DINSDAG 13 FEBRUARI-------------------------------
* KONCERT: Red Hot Chili Peppers
(Vooruit)

WOENSDAG 14 FEBRUARI------------------------------
* KONCERT: The Membranes (Democrazy, 
20u00 - 200 f r ) .
* BABBEL: Pater Damase over zijn e r -
varingen als p rieste r en Zairees in een 
Westerse wereld en Kerk (KUC, 20u00).
* KONCERT: The Boy Wonders (The Cover, 
22u30 -  g ra tis ) .

DONDERDAG 15 FEBRUARI-----------------------------
* MIDDAGEN VAN DE LITERATUUR: Gwij 
Mandelinck over eigen werk, in een 
p resen tatie  van Frank D egruyter (toe-
komstige Stedelijke Openbare Bibliotheek,
Graaf Van V laanderenplein 36 (Z uid)- 
40/50 f r ) .
* TONEEL: "Bizarre V erhalen" door Her wig
D ew eerdt/T heater Symptoom (Democrazy, 
21u00 -  120/150 f r ) .

VRIJDAG 16 FEBRUARI--------------------------------
* TONEEL: "B izarre V erhalen" door Herwig 
D ew eerdt/T heater Symptoom (Democrazy, 
21u00 - 120/150fr).

ZATERDAG 17 FEBRUARI------------------------------
* EVENEMENT: Filip Lefevere zakt zwaar
door wegens verjaardag  (G ent, g ra tis ) .
WOENSDAG 21 FEBRUARI------------------------- —
* DEBAT: Databanken en de bescherm ing van 
privacy ( i .s .m . W .I.M .) (KUC, 20u00).
* CÖLLOQIUM: E iec tr a , met om 14u30 P rof.
H. De Ley en om löuOO Jan Vandenbroecke. 
O rganisatie: Seminarie Vakdidaktiek Oude 
Talen i .s .m . NTG (D .L .O ., K luyskensstraat 
33 - inschrijven bij Prof. D r. F. Decreus
op n r .  091/24.02.24.).
* FILM: "Auch Zwerge haben klein
angefangen" van Werner Herzbg (Democrazy, 
20u30 -  100fr).

DONDERDAG 22 FEBRUARI----------------------------
* MIDDAGEN VAN DE LITERATUUR: 
Pleysier over eigen w erk, in een p resen -
ta tie  van Frank D egruyter (toekomstige 
Stedelijke Openbare Bibliotheek, Graaf 
Van Vlaanderenplein 36 (Zuid) -  40/50 
f r ) .
* LANDEN ANDERS BEKEKEN: Sovjet-Unie 
D r. R. Goossens; lezing, diavoorstelling 
en receptie (Aula, 18u00 -  g ra tis ) .

VRIJDAG 23 FEBRUARI--------------------------------
* KONCERT: Vier Op 'n  R ij, blokfluit -
kw artet (Gele Zaal, 20u30 - 200/250 f r ) .

ZATERDAG 24 FEBRUARI------------------------------
* KONCERT: The Flat Earth Society (g b /b ) 
(The Cover, 22u30 - g ra tis ) .
* HAPPENING: "K lerekriebels" , mode-
happening voor jongeren, met (vanaf 
14u00:) k ijkbeurs , tentoonstelling met 
jongeren-ontw erpen en talkshow mmv ITCB; 
(16u00:) dansperform ance olv Karlon 
Fonteyn; (18u30) modeshow met leerlingen 
van SSKI en Gents K onservatorium ; 
(20u00:) fuif met dj Luc Wouters.
(Vooruit -  happening 180/250 fr ; fuif 
80/100 fr -  info op 091/25.14 .40 .).

DINSDAG 27 FEBRUARI--------------------------------
* EVENEMENT: "HIK en TIC" met optreden
van Kontrabone (D irk Van Gorp en Koen 
Severens) en verton ing  van "Lauf Der 
Dinge" , 16mm film van Fischli & Weiss 
(1986-87) (Gele Zaal, 21u00 - 200/250
fr).

T o n e e l  S n  £ e n t

De bal is rond!

WATERPOLO? BADMINTON?
KLEIDUIFSCHIETEN?
KLAVERJASSEN?
Foei!
Brusselmans en zijn vriendje Lanoye 
hebben beiden een unieke status op gebouwd 
in Vlaanderen: hun personencultus grenst
soms aan het absurde. De mooie jonge 
góden hebben -al dan niet overmoedig- hun 
krachten gemeten met de oppergod van het 
Vlaamse theater: Hugo Claus. En dat ze
nog vèë boterhammen zullen moeten eten, 
want met hun 'CANADESE MUUR' hebben 
ze 'den Hugo' niet bang gemaakt.

Richard, ex-keeper van Racing Hogerop, 
komt zijn ouwe ploegmakker Jean-Pierre en 
zijn vrouwtje Sonja bezoeken. Spijtig 
genoeg zijn de jongens een beetje uit 
elkaar gegroeid, vooral nadat Richard 
voor veel geld getransfereerd werd naar 
een clubje van tweede garnituur en Jean- 
Pierre bijna naar het grote Anderlecht 
ging. Bijna, want de keuze tussen het 
huwelijk en het profbestaan werd in
Sonja's voordeel (?) beslist.
Anderlecht ware echter voor alle partijen 
veel beter geweest, zo blijkt nu: Sonja's 
zaak is bijna failliet; J .-P . heeft 
sindsdien geen bal meer aangeraakt en is 
aan de drank; het huwelijk tussen de twee 
tortelduifjes van weleer gaat ten onder 
aan 'VOETBAL, DRANK en VLAAN-
DEREN.' Gelukkig komt onze goeie vriend 
Richard een handje helpen en sleurt er de 
papa van J.-P . bij, een verbitterd 
weduwnaar die de misstap van zijn 
teergeliefd zoontje niet te boven kwam. . .
De hele zwik geeft aanleiding tot 
hysterisch geschreeuw van Sonja, dronken 
onverschilligheid van J .-P ., cynische 
grappen van Richard, huilbuien van de 
alomtegenwoordige Elly (buurvrouw/meid/ 
schotelvod) en zwaarmoedige over-
peinzingen van papa Lode...

Regisseur WALTER TILLEMANS heeft er 
het beste van proberen maken: DE 
CANADESE MUUR is een samenraapsel van 
geslaagde en meer geslaagde grappen, veel 
cynisme en woordspelingen, maar het 
geheel wérkt niet. Dat heeft dan ook wel 
een beetje veel te maken met het 
verschrikkelijk acteerwerk van gij-zijt- 
een-dweil-Sonja, die zelfs in Zussen- 
Zichem-Bolder nooit een wereldster zal 
worden en het te trage tempo van het 
eerste deel ('den eersten teim').
In de reeks 'sterke momenten' mogen wel 
vermeld worden: sommige liedjes ('Ode aan 
het Kappersvak' en de 'Tango der Piscine'
- "Jij was als het plaatse-lijke bad"); 
de Lichtkrant, Don Giovanni, Elly en 
Richard.
Laten we het erop houden dat het een 
gezellig avondje amusement geworden is, 
zoiets als Zweden-Pygmeniëspor dus, tei- 
richtingsvoetbal maar wel grappig om 
zien.

Penalty !
Als u dit leest bent u veel te vroeg/ 
mooi op tijd/mag u opschieten/bent u 
hopeloos te laat om nog op 2 februari 
naar de Vooruit te snellen en er een 
ticket aan te schaffen voor 'HET NOOR- 
DERKWATIER' van de MEXICAANSE HOND. 
In het laatste geval heeft u zwaar pech 
gehad, want NOORDERKWARTIER gaat 
over Faas, een jongentje van ergens in de 
veertig. Zijn ouders ketenen hem met een 
meterslange bloedrode winterdas. Naar 
buiten mag Faas niet, en lezen ook al 
niet. Tenzij de Dikke Van Dale, waarin 
bijna alle woorden geschrapt zijn, uit-
gezonderd uitermate belangrijke begrip-
pen als 'ouderliefde'. Maar nee, in 
plaats van dankbaar te zijn voor de 
giften die hij van zijn lieve mama en 
papa mocht ontvangen, wil hij liever 
spelen en schilderen. Wat -terecht- niet 
mag.
Zo krijgt u algauw een absurd conflict 

dat onafwendbaar op een noodlottig einde 
afstevent. HET NOORDERKWARTIER is 
een speelse, uitermate grappige waar-
schuwing voor de schade die volwassenheid 
aanricht. Een dringend appë op uw 
laatste restje -zoeken!- kinderlijke 
verwondering.

Goaaaaalll!!!
Dan is er nog ZOMERGASTEN door de 
BLAUWE MAANDAG COMPAGNIE/ZUIDE-
LIJK TONEEL (NL), het gezelschap dat 
tot de 'officiële' theatersensatie van de 
jaren tachtig en negentig uitgeroepen 
werd. Na kaskrakers als 'NACHTWAKE' en 
'DE MEEUW' zijn ze opnieuw te gast in 
onze contreien.

ZOMERGASTEN werd door MAXIM GORKI, 
tijdgenoot en vriend van Tsjechow en 
Tolstoi, geschreven. Hij tekent de 
geschiedenis van welgestelde Russen, die 
zich -zoals elke zomer- in hun landhuizen 
terugtrekken, ver weg van het gewone 
klootjesvolk. Daar geven ze zich over aan 
de geneugten des levens: filosofie,
drank, schranspartijen en vooral vëS 
verveling. Zij zijn de zogenaamde tsa-
ristische intelligentsia, maar zijn niet 
in staat hun leven -of dat van anderen-
te veranderen. Of zoals èfen van de 
personages in een vrolijke bui wel eens 
placht te zeggen: "wij zijn niet de in-
telligentsia, maar zomergasten. Wij horen 
nergens bij, wij doen niets ! Wij praten 
en praten maar, en verder niets.". Maar 
niet getreurd, Gorki laat zijn stuk niet 
vervallen in oeverloos gelul: een paar 
enkelingen beseffen de leegheid van het 
eigen bestaan en willen daarmee breken, 
waarmee ze een soort van revolutie in het 
klein veroorzaken.

THEATER
AGENDA

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

* " Zestien Sektes" door Maatschappij 
Discordia (nl): 2 en 3 februari.
* "Tout Sur Le Bruit" door Grand Magasin 
(f): 6 en 7 februari.
* "De Bergamot" door Eva Bal's Speeltea- 
ter (inlichtingen: 091/25.10.78): 8, 9 en 
10 februari.
* "Het Gezin Van Paemel" door Multatuli- 
theater (inlichtingen: 091/26.02.98.): 16 
en 17 februari, en 8, 9 en 10 maart.
* "Van Wagner" door Dito'Dito in een re- 
gie van Jan Ritsema: 19, 20 en 21 febru-
ari.
* "L'Orage d'Images" door Orkater (n l):
22, 23 en 24 februari.
* "Het Concert" door Theater Malpertuis
(inlichtingen: 051/40.18.45.): 26, 27 en
28 februari.

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

* "Het Noorderkwartier" van en geregis-
seerd door Alex Van Warmerdam, door De 
Mexicaanse Hond: vrijdag 2 februari 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 Tranter, door 
Stuffed Puppet Theatre: 7 februari om
20u30.

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

* "Bos van mijn kindsheid", eenakters van 
Roger Vitrac In ëëïï regie van Herman 
Gills: 2, 3, 7, 8. 9, 10, 14, 15, 16, 17,
19, 21, 22, 23 en 24 februari, telkens om 
20h00 (9 en 22 februari ook om 14u00).

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

* "De Matriarch / Taterbek", woordpro-
gramma met Monique De Jonghe: 15, 16, 21
en 22 februari; telkens om 20u00.
* "Dichter Dichten", poëzieprogramma met
Jean-Pierre Roosen: 3, 10, 17 en 24 fe-
bruari om 20u00.

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

* "Geliefd Monster" van Javier Tomeo in 
een regie van Jos Verbist: 3 februari om 
20u00.
* "De Kleine Eyolf» van Hendrik Ibsen, 
door La Barraca: 10, 13, 16, 17, 23 en 24 
februari om 20u00.
* "Nacht, Moeder" van Marsha Norman, door 
K.V.S. 2 in oen rogie van Walter Moero- 
mans: 26, 27 en 28 februari om 20uü0.

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

* "Huwelijk Spel" van Edward Albee:
3, §1 10 , 16 , 17, 23 en 24 februari om
20h00.

---------------------------------------- NTG TOLHUIS
Inlichtingen: 091/25.32.08.

* "Vaders & Zonen" van Brian Friel naar
Ivan Toergenjev (vertaling Pjeroo Robjee) 
in een regie van Nick Hamm: 25 januari
tot 27 februari.

(samenstelling: theus)

ZOMERGASTEN was Gorki's aanklacht 
tegen de inertie van de bourgeoisie, die 
zich opsloot in haar ivoren torentje en 
zich ledig hield met gokken, (rokken) 
jagen, praten en wachten op (ze moesten 
eens geweten hebben) de Russische 
revolutie.
Daarnaast is ZOMERGASTEN een typisch 
fin-de-siècle stuk: de nostalgie van de 
eeuwwisseling en de angst voor de nieuwe 
waarden van de nieuwe eeuw zijn thema's 
die onderhuids steeds aanwezig blijven. 
Logisch dus dat regisseur Guy JOOSTEN 
de link legt met 1990.
ZOMERGASTEN is in "de huidige regie 
en de scherp gebekte vertaling een 
verrassend levendige opvoering" geworden, 
volgens de Nederlandse pers die al in 
november van de voorstelling mocht 
genieten. Zo te zien alweer kassa dus, 
want tussen 6 en 10 februari zullen in de 
Vooruit ontzettend meermaals 270/320/400  
blutsen neergeteld worden om de 
voorstelling, die telkens om 20u30 
begint, te mogen bijwonen.

Olé (x4)
"ca va gaat over heel simpele dingen 
over dood bijvoorbeeld

een meisje zit en eet een appel 
een oude man loopt en leest een tekst 
een man en een vrouw staan en kussen 

elkaar

een kind en de dood
een begin en een einde
wat een mens overkomt en wat hij

aanricht

en de plotse helderheid der dingen..."

Het Nieuwpoorttheater heeft zo haar 
tradities: èbi ervan is dat het beleid 
erop gericht is vernieuwende, niet- 
commerciële producties naar Gent te laten 
komen - als ze ervoor betalen natuurlijk.
Sla er de agenda maar eens op na, onder 
de noemer 'Nieuwpoorttheater' vindt u 
weinig klinkende namen. Eèn van die- 
onterecht-onbekende namen is de 
NEEDCOMPANY, een coproductie van 
het Brusselse Kaaitheater en een Duitse 
en een Nederlandse groep.
Vorige week nog waren ze te zien met 'CA 
VA'.
Met 'CA VA' gaat dit gezelschap in tegen 
de laatste tendens om terug te grijgen 
naar auteurs als Tsjechow (alomtegen-
woordig), Gorki (BMC), Toergenjew (NTG) 
en andere Wedekinds (De Tijd). De mensen 
van de NEEDCOMPANY echter zijn de 
samplers van het theater: tekstfragmenten 
van de groten der aarde -Pinter, Shake- 
speare, Canetti- worden aan elkaar 
geplakt met teksten van regisseur/ 
choreograaf/auteur JAN LAUWERS. De 
bijhorende beat wordt verzorgd door de 
werelberoemde muzikanten Bach en Verdi.
Het gezelschap werkte rond het thema 'van 
een meisje dat een engel wilde worden' na 
een krantenartikel over een achtjarig 
meisje, dat zelfmoord pleegde na de dood 
van haar ouders. Hierrond wordt een 
visueel spektakel op gevoerd, waarin enorm 
veel aandacht besteed wordt aan beweging, 
dans, absurde humor, spontaniteit, filo-
sofische uitweidingen over de dood en 
taal (Engels, Frans en Nederlands worden 
vermengd tot een surrealistisch klank-
spel. )

Na 'NEED TO KNOW' scoren ze met 'CA VA' 
een tweede doelpunt. Ofwel bevindt u zich 
in hogere sferen, of u krijgt last van 
een Brusselmansiaanse misselijkheid. 
Neutrale toeschouwers bestaan hier niet. 
Voor mij wordt dit in elk geval de 
theatersensatie van de jaren negentig.

Tactische Nabeschouwingen
Als u om ëbi of andere reden 'CA VA' 
gemist heeft, dan krijgt u een nieuwe 
kans. Op donderdag 1, vrijdag 2, 
zaterdag 3 en zondag 5 februari, zal 
MAATSCHAPPIJ DISCORDIA in het 
Nieuwpoort-theater te zien zijn met hun 
ZESTIEN SCENES (om 20u30).

ZESTIEN SCENES wordt een soort van 
compilatiestuk: hun grootste successen,
hun beste sektes, hun mooiste woordjes, 
een overzicht van 1983 tot nu. 
MAATSCHAPPIJ DISCORDIA is ge-
specialiseerd in voorstellingen waarin de 
gebruikelijke theatertechnieken onder-
graven worden, wegens vals. In de plaats 
poogt regisseur /vorm gever/acteur JAN
JORIS LAMMERS een beeld neer te zetten 
dat nog veel minder -als gebruikelijk bij 
theater- met de realiteit te maken heeft, 
maar dat in zijn sterkste momenten wel 
veel mooier, aangrijpender en echter is.

Tot slot KVK (journalist bij 'Het 
Nieuwsblad'): "Wat spreekt mij aan bij 
dit gezelschap? De speelsheid, de 
schitterende tekstbehandeling, de 
snedigheid, de humor en de zelfspot, de 
intellectuele prikkels die het de zaal 
instuurt, de scherpzinnigheid en de 
arrogantie." Nfe, nu hoort u het eens van 
iemand anders.

BartV



S p o r t

Wat is er van...?

DE TOPSPORT

AAN DE R.U.G.
Wist u dat de RUG een permanente com-
missie voor studie- en examenfaciliteiten 
ten behoeve van topsporters, kunstenaars 
en studenten met beroepsactiviteiten 
heeft? En dat die commissie haar activi-
teiten startte in februari 1989? En dat 
het doel van deze commissie is een 
student-vriendelijke benadering te 
bewerkstelligen van de studenten die 
naast hun studies nog een andere bezig-
heid hebben die veel van hun tijd en 
energie in beslag neemt? En dat Peter De 
Wolf als topsporter tot die groepen 
studenten behoort? En dat we een lezer 
hebben en hij Bart Halewijck heet?

U weet duidelijk niet zo veel, daarom nu 
het ultieme "wie, wat, waarom en vooral 
hofe zijn topsporters aan de RüG"-artikel.

De Top !
Voor topsporters is het nogal strakke 
keurslijf van een academiejaar, met vaste 
uurroosters van lessen en practica en 
scherp afgelijnde examenperiodes, een 
probleem. Omdat de top van een sport- 
carrière meestal valt in de leeftijds- 
periode waarin men ook universitaire 
studies volgt, kan het niet verlenen van 
faciliteiten aan topsporters nare ge-
volgen hebben voor deze laatsten. Ze zien 
de unief niet langer zitten of gaan jaren 
al dan niet opzettelijk overzitten. 
Gevolg: minder goede studieresultaten en 
slechtere sportprestaties.
Hier zorgt de eerder vermelde commissie 
voor een oplossing. De mogelijkheden die 
ze heeft zijn uiteraard beperkt tot wat 
momenteel wettelijk mogelijk is. Dit komt 
er voornamelijk op neer dat informatie 
wordt verstrekt aan de studenten en dat 
ze begeleid worden in het verschuiven van 
cursussen, practica, oefeningen en 
examens (vervroegen, uitstellen, split-
sen). In deze materie is het laatste 
woord aan de examenjury, die haar goed-
keuring dient te geven voor deze in-
dividuele wijzigingen. De commissie 
onderneemt de nodige stappen, in plaats 
van de student, om goedkeuring van de 
voorgestelde verschuivingen te bekomen. 
Vaak echter is tussenkomst van de 
commissie niet noodzakelijk omdat de 
betrokken hoogleraren openstaan voor de 
specifieke problemen van de student en 
hem of haar de nodzakelijke faciliteiten 
verlenen.

De Sport!
In de Plateaustraat ontmoetten we Peter 
"Wolfke" De Wolf, toevallig (!)  een 
student-topsporter. Student want in le  
proef Burgerlijk Ingenieur, topsporter 
want in de nationale windsurf-ploeg. 
Wolfke stapelt de ereprijzen op: junior 
Belgisch kampioen, 2 maal tweede algemeen 
Belgisch kampioen, veertiende in de 
Europese kampioenschappen en onlangs nog 
eenendertigste op de wereldkampioen-
schappen in Corpus Christi, Texas. We 
stelden een vraag aan de eenendertigste 
beste windsurfer van de wereld.

SCHAMPER: Hoe ben je te weten gekomen dat 
je een topsporter bent? Via de studie-
gids?
WOLFKE: "Nee, ik kreeg gewoon een kaartje 
toegestuurd van het Vlaams Bureau voor 
Topsport."
Hij haalt het kleinood uit zijn porte-
feuille. Het is een bankkaart-achtig 
iets, waarop woorden als 'BLOSO', 'top-
atleet' en 'Eeklo' prijken.

SCHAMPER: Heb je ooit al van je statuut 
van topsporter gebruik gemaakt?
WOLFKE: "Dat is nog niet echt nodig
geweest, maar eind dit jaar zou dat wel 
eens kunnen. De laatste twee weken van 
juni vindt immers het WK voor universi- 
tairen plaats in Frankrijk. Als ik ge-
selecteerd word, zou ik daar natuurlijk 
graag aan meedoen."

SCHAMPER: Moet je dan aan alle profs
apart gaan vragen of je je examens mag 
vorlcggcn ?
WOLFKE: "Ik moet gewoon even langs gaan 
op het examensecretariaat. Zij regelen 
dat wel."

Na dit gesprekje bedankten we Peter De 
Wolf, stapten recht naar het Schamper- 
lokaal en schreven, enthousiast "Surfin' 
surfin', oh windsurfin'" -fluitend, dit 
artikel. Kwestie van ongenode gasten op 
een veilige afstand te houden.

Otsy

Met vermelding van de hoofdredacteur

EN WIL IEMAND HEM 
NU EINDELIJK EENS CASTEN?

Leviathan
Ik beken: ik ben geen held in het water.
In bad placht ik mij vroeger met zoveel 
mogelijk rubberen eendjes te omringen- 
zolang die rustig bleven dobberen waande 
ik mezelf ook veilig. Toch heeft het tot 
mijn zestiende geduurd eer ik zonder op-
geblazen bandjes rond beide armen de 
wekelijkse wasbeurt durfde aan van gen. En 
dat is niet alles: ontelbare uitvluchten 
heb ik verzonnen om de zwemplicht op 
school te ontduiken (ha!), wie mij met 
een waterpistool bedreigde kreeg 
onmiddellijk mijn geld of mijn leven en 
aan zee beperk ik mij nog steeds tot 
voorzichtig pootjebaden. Ik koester dan 
ook een zorgvuldig op gebouwde argwaan 
tegen films die zich 4000m. onder de 
zeespiegel afspelen. Aaarggh!
Ik ben, met snorkel, zuurstofflessen en 
vlugzout uitgerust, toch naar LEVIATHAN 
gaan kijken, op aandringen van de hoofd-
redacteur, die mij wees op m'n voor-
lichtende plichten, daarmee een andere 
zwakke plek bij mij beroerend. Had ik 
maar geweigerd, voortaan loop ik zelfs 
voor plassen een straat om.
'Leviathan' is de naam van een Russisch 
schip dat op indrukwekkende diepte (zie 
eerder) wordt teruggevonden door een 
groep onderzeese mijnwerkers (wacht, er 
komt nog meer!). Het betreft hier een 
'spookwrak', want volgens de gegevens op 
de boordcomputer bevindt de 'Leviathan' 
zich op dat moment spelevarend op de 
Baltische Zee. Schatten zijn er niet aan 
boord, wë een fles Wodka, die in de 
vinder een gretig afnemer vindt. Dat zal 
hem duur te staan komen! (Hier wordt de 
film onderbroken door een voorlichtings- 
filmpje waarin een televisiepredikant 
waarschuwt voor de gevaren van alcohol op 
4000m. diepte).
De arme man wordt wakker met een vrese-
lijke kater: over zijn hele lichaam mani-
festeren zich rottingsverschijnselen en 
een paar uur later is hij dood. Of toch 
ongeveer, want binnenin woekert nieuw 
leven, dat uitbreekt en de overige be-
manningsleden terroriseert. "Don't fuck 
with Mother Nature", gromt de plaatse-
lijke doe wanneer hij tot de conclusie 
komt dat de Wodka waarschijnlijk werd 
gebruikt om genetische experimenten op 
nietsvermoedende zeelui uit te voeren. 
Tijdens zijn indrukwekkend in beeld 
gebracht denkproces crepeert echter al 
een tweede Wodka-liefhebber en nu komen 
de schminkers pas echt in actie. De 
slachtoffers klitten aan elkaar tot 
stuiptrekkende gedrochten die op zoek 
gaan naar bloed (!) om zich te voeden en 
bij het nuttigen van hun maaltijd niet op 
een ingewand meer of minder kijken. Maar 
de obligate vrouwelijke schoonheid in het 
gezelschap gaat wë met slipje ëi beha 
onder de douche, want het moet toch 
"Kinderen Toegelaten" blijven, niet?
Voorts ontploft er nog het een en ander, 
gaan nog wat ledematen verloren in de 
strijd, worden overschotjes uit vroegere 
blubberfilms gerecycleerd en stevent het 
geheel af op het verplichte happy-end dat 
zo rond de 96ste minuut wordt gesitueerd. 
Waarna de regisseur "Blub!" roept en de 
acteurs gezellig samen onder de haar-
droger nog wat gaan zitten nakaarten.

Un Monde Sans Pitié

Het zoveelste 'Boy Meets Girl'-verhaaltje 
had u gedacht. Fout natuurlijk. En wel om 
twee redenen. Ten eerste blijkt het hier 
na nauwkeurig onderzoek een 'Garçon ren-
contre Fille'-verhaal te betreffen. Ten 
tweede kan ÜN MONDE SANS PITIè niet be-
schouwd worden als het zoveelste. "Staaf 
uw boude uitspraken met harde bewijzen", 
wordt me hier in het gezicht geslingerd.
God en onze hoofdredacteur zijn alom-
tegenwoordig.

Hippo is een volbloed Parijzenaar: hij is 
nooit buiten de Periferie van de Licht-
stad geweest en weet perfect wanneer 's 
nachts de lichten van de Eiffeltoren 
doven. Hij loopt door het leven met een 
aantrekkelijk soort pre-fin-de-sitele- 
onverschilligheid (u leest het goed), 
studeert niet, werkt niet, stempelt niet.
De noodzakelijke valuta krijgt hij van 
z'n broer, die dealt.
Nathalie is (o wonder) zijn volstrekte 
tegenpool. Zij werkt veel en hard voor 
haar diploma, dat een garantie voor haar 
verdere leven moet zijn, en is zich 
volkomen onbewust van het leven out there 
in the bushes. Wanneer Hippo haar zorg-
vuldig afgeschermde wereldje binnenwalst

zonder te kloppen of zijn voeten te 
vegen, worden beiden verplicht hun zeker-
en onzekerheden in vraag te stellen.
UN MONDE SANS PITIfe tekent op luchtige, 
amusante wijze het portret van twee 
mensen die zich op een totaal ver-
schillende manier binnen de maatschappij 
proberen te bewegen zonder uit te glij-
den, en niet bereid zijn hun levensstijl 
voor elkaar op te geven. Of toch? Toch 
niet.
Kortom: UN MONDE SANS PITIè is het relaas 
van een vrij unieke filmliefde: zonder 
glans, zonder veel romantiek, maar wel 
spetterend als de elektriciteitsdraden 
hier naast mij. Merde. .!

Casualties Of War

Groentjes hebben in de oorlog in Viëtnam 
voor- en nadelen.
Nadelen: ze worden ongelooflijk gekoeio-
neerd, ze moeten vooraleer te schieten 
toestemming vragen aan hun oversten en 
als ze hun eerste vuurgevecht dan nog 
overleven moeten ze op de koop toe zelf 
hun broek uitwassen.
Voordelen: ze leren vlug en ze vallen
niet zo op in de jungle.
Michael J. Fox is Eriksson is zo'n groen-
tje. Hij is ingedeeld in the squad van 
Sergeant Menerve (Sean Penn), bij wie de 
dagelijkse gruwelen van een dagje Viëtnam 
(zijn stranden, zijn vissersboten, zijn 
inslaande mortieren) al in z'n ziel ge-
grift staan als een wurgende tatoeage.
"Uw beeldspraak wordt anders ook behoor-
lijk overspannen", meent meneer de hoofd-
redacteur hier te moeten opmerken. Meneer 
de hoofdredacteur heeft Sean Penn duide-
lijk nog niet aan het werk gezien.
Wanneer de Sergeant zijn beste vriend in 
z'n armen voelt bezwijken, slaan de 
stoppen volledig door. De Viëtcong is de 
schuld van de modder, van de nacht, van 
de dood -de Sergeant is namelijk een 
volbloed Amerikaan- en de enig mogelijke 
oplossing is de schuldigen als kakker-
lakken te verbrijzelen. Het slachtoffer 
van deze 1+1=2 redenering wordt een on-
schuldige Viëtgirl. Wat ons brengt op een 
extra nadeel van het groentje: hij houdt 
nog een greintje zelfrespect en recht-
vaardigheidsgevoel over. Eriksson is de 
enige die tegen de almighty Menerve in 
durft gaan.
CASUALTIES OF WAR, De Nieuwe De Palma, is 
een film die staat of valt met de pres-
tatie van de twee grote namen -twee namen 
die niet zonder risico waren: Penn was al 
een tijdje meer een wild om zich heen 
slaande jaloerse (ex-)echtgenoot dan een 
acteur en Fox leek goed op weg om (zie 
vorig nummer) zichzelf voorbij te huppe-
len. Maar het weze duidelijk: CASUALTIES 
OF WAR st&èt! Penn en Fox spelen alle 
vooroordelen binnen de kortste keren weg, 
grijpen je naar de keel en laten je niet 
meer los.
De Palma zelf verdient een pluim -voor 
zijn schitterend camerawerk- en een 
blaam: de Alm mondt uit in een nodeloos 
hoogdravend slot, met daarbovenop een 
pathetische epiloog die er bijna in 
slaagt de impact van het geheel teniet te 
doen. Wie vijf minuten voor het einde de 
zaal verlaat is in dit geval dus de ver-
standigste. Maar let wel op het trapje.

Torrents Of Spring

Verleiding, ontucht en ontrouw, sex en 
liefde -  het zijn universele thema's, 
maar de laatste tijd worden ze nogal vaak 
in de Pruikentijd gesitueerd. Betreft het 
hier allegorieën? Afstandelijke tijds-
analyses? Nostalgische sprookjes? Wie zal 
het zeggen? (Onze alwetende hoofdredac-
teur natuurlijk, maar die is net ergens 
anders alomtegenwoordig).
Wat er ook van zij: TORRENTS OF SPRING 
is geen overbodig herkauwen van de 
Dangerous Liaisons / Valmont-perikelen.
Het is een op zichzelf staande, 
esthetisch zeer verantwoorde parabel, of: 
meer en even goed van hetzelfde.
Esthetisch zei u? Jazeker. Nastassja 
Kinski is voor de gelegenheid uitzonder-
lijk aantrekkelijk gemaakt (de Pruiken-
tijd zeer praktisch aangewend) en wordt 
geplaatst in onwerelds mooie panorama's, 
landschappen, kastelen, koetsen, hemel-
bedden en andere buitengewone locaties om 
de liefde in te bedrijven. Tegenspeler is 
Timothy Hutton, die een perfect uitgeba-
lanceerde vertolking van een zelfzekere 
Don Juan met menselijke twijfels uit zijn 
scala opdiept.

Het verhaaltje, naar kortverhalen van 
Tolstoj, is eerder dunnetjes, maar wie 
romantisch geprogrammeerd is heeft daar 
van zelfsprekend maling aan. Die leunt 
achterover, en laat zich overrompelen 
door de zorgvuldig opgebouwde interactie 
tussen natuur- en vrouwelijk schoon, de 
liefde, de pijn en het daaruit voort-
vloeiende, niet te peilen verdriet, en de 
dromerige, volstrekt niet opdringerige 
muziek. Dit laatste in schril contrast 
met de jongeman in de zetel naast u, 
juffrouw.

Time Of The Gypsies

Velen onder u zullen ooit in rijen van 
twee en wil je nu eindelijk eens je mond 
houden staan wachten hebben voor de kassa 
van de dichtstbijzijnde dorpsbioscoop om 
PAPA GAAT OP ZAKENREIS te gaan bekijken. 
In schoolverband dus. Van dezelfde regis-
seur -Emir Kusturica, de enige Joegoslaaf 
die zijn films in het Westen weet te 
slijten (en dan nog)- kunt u nu (tenzij u 
met iets anders bezig . bent natuurlijk)
DOM ZA VESANJE gaan zien.
Perhan is een zigeunerjongen die ervan 
droomt een rijk en (als het even kan ook) 
gelukkig leven te leiden. Voor het 
laatste (een rustig leven aan de zijde 
van de mooie Azra) is het eerste (geld) 
echter hoogst noodzakelijk. Deze be-
kommernis rukt hem los van de gesloten 
familie en doet hem terechtkomen in de 
invloedssfeer van een oplichter die er 
een net van kinderhandel op na houdt. Ook 
Perhan wordt meegesleurd in de illegale 
sfeer van macht en easy money. 
Schoolvertoningen zitten er deze keer 
niet in, daarvoor is TIME OF THE GYPSIES

1) niet rechtlijnig genoeg. De film 
vertelt het verhaal van de zigeuners als 
apart soort mensen "God kwam naar de 
aarde (dus moet onze hoofdredacteur daar 
ook ergens in de buurt zijn n .v .d .r .) ,  
belandde bij een groep zigeuners en 
keerde onmiddellijk weer terug" die niet 
begrepen en dus niet geaccepteerd worden 
door de 'baksteen-mens'. Het wordt ook 
duidelijk waarom. TIME OF THE GYPSIES is 
opgebouwd in de chaotische stijl die de 
zigeuners eigen is -  elke dialoog is een 
kakafonische jam, alle verhaallijnen 
lopen door elkaar heen, naturalisme en 
surrealisme versmelten, alle figuren zijn 
Bosch-iaanse excentrieken. Dat resulteert
in een bijna geniaal eerste uur dat een 
collage is van absurdistische humor, 
poëtische droomscëies, mooie visuele 
camera-vondsten met (zo vermoeden wij 
althans) symbolische kracht en -ondanks 
de chaos- merkwaardige trefkracht bij het 
uitlijnen van de vele personages.
Maar eens halfweg wordt TIME OF THE 
GYPSIES ernstiger van toon en daardoor 
verliest hij ook veel van zijn oor-
spronkelijke kracht. De zijsprongetjes 
worden steeds schaarser en maken plaats 
voor een rechttoe rechtaan afwikkeling 
van de plot. De symboliek wordt te 
gezocht (of: te specifiek voor onze Wes-
terse hersenen) terwijl de drijfveren van 
de personages (geld, roem, een eigen 
huis) te vaag universeel blijven.
Dit neemt echter niet weg dat TIME OF THE 
GYPSIES een bijzondere kijkervaring is, 
met meer materiaal dan in zeventien Ame-
rikaanse films samen, en dus alleen al om 
economische redenen ruimschoots uw geld 
waard. En

2) de vooruitgestuurde leerkrachten 
hebben twaalf (12!) blote borsten geteld.
Wat om in aanmerking te komen voor een 
eventuele schoolvoorstelling minstens elf
te veel is.

Herbstmilch

De Mens in de Oorlog. De Boer in de Oor-
log. De Mens in de Boer en omgekeerd.
In HERBSTMILCH worden ze in hun conti ‘ 
geplaatst, er worden camera's op gericht 
en de natuur gaat haar gang. Resultaat: 
een prachtfilm.
Zo eenvoudig lijkt het, zo eenvoudig is 
het ook bijna. HERBSTMILCH vertelt een 
eenvoudig menselijk verhaal, zonder 
technische hoogstandjes, zonder filmische 
truukjes. Liefde, afgunst, nijd, onbaat-
zuchtigheid, en moed - gevoelens en emo-
ties vloeien van het scherm zonder dat 
daarvoor tranenplengende strijkorkesten 
de achtergrond moeten bevolken. U hebt 
alles al eerder gezien, maar nooit zo 
sober geconcentreerd als in HERBSTMILCH. 
Tesamen: een plattelands-hymne, een anti- 
oorlogsfilm, een verheven portret, maar 
bovenal, zoals eerder vermeld, een 
prachtig kleinood.
De volgende stap is aan u: zoek de Poëzie 
in uw Ziel, de Ziel in Uzelf en kom zo 
tot Uzelf in de Zaad. Of zoiets.

ief

CASUALTIES OF WAR 8/10 Deca 
UN MONDE SANS PITIfe 8/10 Skoop 
HERBSTMILCH 7/10 Sphinx 
TORRENTS OF SPRING 7/10 Skoop 
DOM ZA VESANJE 6/10 Skoop 
LEVIATHAN 1/10 Deca


