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PROF. AUBIN HEYNDRICKX: "IK KAN MIJN 
STUDENTEN TOCH NIET LATEN ZITTEN?"
Aan zijn oorlogsverleden kan het alvast 
niet liggen. Professor AUBIN HEYNDRICKX 
v erte lt met graagte over zijn activi-
te iten in de Weerstand, over hoe hij werd 
gearresteerd  door de Duitse S icherheits-
dienst (SD) en terechtkwam in onderm eer 
het concentratiekamp Buchenwald. Prof. 
Heyndrickx kan met het oude v uu r in de 
ogen vertellen hoe hij ontsnapte en zo 
ternauwernood aan de dood on tsnapte . 
Professor Heyndrickx was zeker niet fout 
in de oorlog, dat weten we, dus snijden 
we dat onderw erp niet aan.
Begin maart publiceerde het weekblad 
Knack (20ste jaargang , nummer 9) immers 
een onthullend artikel rond deze 'w ereld- 
expert in chemische w apens', waaruit 
b lijk t/zou moeten blijken dat de 63- 
jarige tijdens de oorlog voor het laatst 
juist zat. Het artikel is een aaneen-
schakeling van aantijgingen en als 
slechts de helft van de waslijst beschul-

"Het zal allemaal wel 
koelen zonder blazen..."

digingen grond van waarheid bevat, lijkt 
er aan de indrukw ekkende carrière van 
professor Aubin Heyndrickx een v roeg-
tijdig einde te zullen komen. Want waar 
rook is , is v u u r, redeneerde het parket 
(origineel en alert als altijd) en kort 
na het verschijnen van Knack verzegelden 
zij de hele professionele inboedel van 
professor doctor apotheker toxicoloog A. 
H eyndrickx, die op dat ogenblik in Angola 
vertoefde, om te r  plaatse te bewijzen dat 
het linkse MPLA-regime chemische wapens 
inzet tegen de rech tse  guerilla-bew eging 
UNITA.
Prof. HEYNDRICKX: "Laat ik vooraf dit
zeggen: Ik wens geen polemiek te ontke-
tenen met collega's, dat b reng t niets op.
Hoe belasterend het ook allemaal is , wat 
ze durven schrijven , dingen die vo lstrek t 
niet stroken met de w aa rh e id ... Maar 
goed, de pers sp ring t daar met graagte 
bovenop -het is niet de eers te  keer dat 
mij zoiets overkom t- en het verkoopt 
goed. Ik heb gehoord dat Knack bij 'he t 
boetieksken' waar ik m'n k ran t koop nog 
nooit zo goed verkocht is als die week- 
ze konden ze op tijd niet lev eren ."

SCHAMPER: "Schamper wordt g ra tis  v e r-
deeld."
Prof H .: (lacht) "Ja , ik ken Schamper (!)  
en ik lees het af en toe ( ! ! ) .  Ik ben 
blij dat jullie h ier zijn ."

SCHAMPER: "Dat gaat wel o v e r."

Prof H .: "Die mensen van Knack heb ik 
hier niet gezien. Ze schrijven al die 
onzin terwijl ik in Angola ben , waar ik 
samen met andere professoren  aan zware 
opdrachten w erk. Terwijl ik g inder baan-
brekend werk verrich t -da t in ternationaal 
erkend w ordt- schrijven ze e r h ier maar 
op los, zonder mij persoonlijk te komen 
raadplegen. Dat vind ik zeer jammer."

"Maar ik wind me daar v erd er 
niet over op. Het zal allemaal wel koelen 
zonder blazen."

SCHAMPER: "O ndertussen lopen e r wel een 
aantal rechtszaken tegen u . U wordt be-
schuldigd van f r a u d e , . . ."

Prof H.: "Die financiële z a k e n ...la a t mij 
u het volgende zeggen. Ze schrijven over

witte fac tu ren , over bedragen die ik zou 
aanrekenen en in mijn eigen zak stoppen, 
(nadrukkelijk) Wel, ik steek  niets in m'n 
zakken. Ik reken inderdaad dingen aan die 
v roeger g ratis w aren, maar ik word v e r-
p lich t. Het is niet langer haalbaar zelf 
die kosten te dragen en tro u w e n s .. .de 
andere diensten doen het ook, het UZ doet 
het ook. Laat ze daar maar eens gaan kij-
ken ."

"Wij kunnen onmogelijk nog lan-
ger kosteloos w erken. De U niversiteit kan 
dat niet meer d ragen , dus zijn wij v e r-
plicht die onkosten aan te rekenen aan de 
patiën ten . Ik moet e r aan toevoegen dat 
ik vele analyses weiger aan te rekenen- 
ik heb het dan over d ru g g eb ru ik e rs - 
terwijl wij noodzakelijk werk leveren . Er 
zijn maar v ier labo's in België die d e r-
gelijke proefnemingen doen."

"We kunnen niet blijven zeer 
dure zaken bekostigen met het s ta a ts -
budget dat wij krijgen voor onze s tu -
denten . Ik onderhandel al zeven jaar om 
de nomeijclatuur aan te p a s s e n .. .zonder 
re su lta a t."

"Ik steek niets 
in m'n zakken."

"Kijk, wij dienen h ier als over-
schotje -  wij krijgen dag en nacht aan-
vragen  b innen, ook in de w eekends, van 
aan de k ust tot A ntw erpen, dat komt alle-
maal naar h ie r. En wat zijn dat allemaal?
Dat zijn metingen, bepalingen die niet 
te rugbetaa ld  worden door de mutualiteiten 
- en wij kunnen dat b u d ge tta ir niet aan. 
Het is een algemeen versch ijnsel dat die 
zaken gedeeltelijk, ik zeg gedeeltelijk, 
gedragen moeten worden door de patiën ten . 
En dan nog, als ze financiële moeilijk-

heden h eb b en , en elke secre taresse  hier 
zal dat bevestigen , daar is zelfs geen 
discussie over, als ze niet kunnen be-
talen wordt die rekening  weggesm eten."

"Maar goed, ze schrijven dat 
'den H eyndrickx' geld in zijn zakken 
steek t en ze komen h ier de boel v e r-
zegelen. Hawel, ik was nog geen twee u u r 
thu is en de zaak was al opgelost. De 
dossiers zijn uitgehaald in mijn aan-
wezigheid. Dat heeft 10 minuten geduurd .
Ze zijn nagekeken in het bijzijn van de 
bevoegde authorite iten  en er is vastg e-
steld  dat alle nodige aanvragen daarin 
zaten . Dus wie al die leugens v e r-
sp re id . . . "

SCHAMPER: "Waar haalt men dan die in fo r-
matie. Welke zijn de bronnen?"

Prof H .: "Ik weet waar ze hun informatie 
halen, ik weet waar alles vandaan komt.
Ik heb dat ook meegedeeld aan de mensen 
die de zaak onderzoeken. Tot daar. Waar 
het om gaat is : ze mogen dat niet doen,
maar dat maakt allemaal deel uit van de 
lastercam pagne."

SCHAMPER: "Maar de v raag  blijft: waar is 
die campagne ontstaan en wie heeft er 
baat bij?"

Prof H .: "Dat on tstaat bij misnoegde p e r-
soneelsleden."

SCHAMPER: "Dus binnen de dienst?"

Prof H .: "Binnen de d ienst, maar vooral
mensen die hier niet meer w erken, die 
hebben nummers (van dossiers , n v d r) mee-
genomen. Dat kan n ie t, dat is een zeer 
e rnstige  zaak, dat kunnen ze niet zomaar 
doen." _______________ _
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Ik weet h e t, ik weet he t. U wilt e r nog 
niet te veel aan denken. Maar de tekenen 
zijn onm iskenbaar. Gisteren zweefden 
zeven zwaluwen zorgeloos door het zw erk, 
ik werd bepaald door een lyrische bui be-
vangen. Oh krinkelende winkelende w ater-
ju ffe rs , noteerde ik op een Ientefris 
esdoornblad, oh kronkelende k le tterende 
W aterbeekjes. Dat laa tste  was niet zo 
s te rk , besef ik , maar in 't  vuur der 
passie let je daar niet zo op. En passie 
stroomde door m'n longen, vanmorgen vroeg 
bij 't  krieken van Gods schonen dag. Oh 
fiets met de facteur met weer een pak 
facturen  kwam daar wel lelijk tu ssen . En 
mijn belastingsaangifte , dames en heren . 
Waar ze vandaan komt en waarom precies nu 
weet ik ook niet maar 't komt wel ongele-
gen. Net als die b rief van 't Belgisch 
Leger, waarin ik word geroepen voor den 
troep . Ik , die 14-18 nog heb meegemaakt 
(weliswaar lu rkend  aan de m oederborst, 
maar toch ), ik die in '44 op gevaar van 
eigen leven in 't  zw artst van de nacht 
geitemelk ging brengen op 't  hof van de 
Van Isackers -de kleine was ju ist geboren 
en de geit was drooggevallen en Mariette 
zelf was ook niet in grote doen- en een 
Duitse patrouille tegenkwam en God ik was 
amper 20 jaar en m'n Duitse vervoegingen 
waren nog niet alles -  nu gaat dat veel 
b e te r, we gaan alle jaren op kamp in 't 
Zwarte Woud. Ik die bij de B evrijding- 
maar dat zal niet doorgaan, daar zal Von 
Crompuy een stokje voor steken .
Maar waar was ik gebleven? Haja, de teke-
nen. Er staan al knoppen in de sp ru iten  
en de sp ru iten  van Breydel dartelen en 
dollen in de voortuin en Irma du rft al 
eens zonder voorschoot in de veranda gaan 
z itten . Ze blinkt en g libbert dan zo 
mooi. Ja jong, voor mij is 't  ook lente, 
niew aar.
En aan de un iversite it zijn ze weer actie 
aan 't  voeren en dat doen ze ook alleen 
maar als 't weer 't  to e laa t. En de bonzen 
ritse len  weer met besparingsvoorstellen  
en afvloeiplannen en m inister Coens is op 
vakantie naar de Berm uda-eilanden (of 
toch ergens ver weg, te  oordelen naar de 
aandacht die hij geeft aan de eisen van 
de studen ten ) en de regeringscom m issaris 
c ijfert en te lt hoeveel hij van de belas-
tingen kan aftrek k en , terwijl de rec to r 
de k reukvrije  folders met de fonkelnieuwe 
automodellen doorbladert en zijn secre ta -
resse  wel bijzonder mini naar 't  kantoor 
komt.
Het is len te , beste v rienden , en het is 
e r  aan te zien. Vooral ook op 't  P ie te rs-
plein, waar de foor weer lu id ruch tig  
staat te  zwier- en zwaaien, een jaarlijks 
geluid dat nog net het geratel van de 
kopieerapparaten  overstem t. Want het is 
lente en nieuw leven ontkiemt en de lucht 
is blauw en de sfeer zorgeloos en opge-
wekt en de studen t slaat zijn voorraad 
koffie en sigare tten  in en tre k t zich 
te ru g  in zijn eigenste Capucijnerkloos- 
te r . Want ook voor hem is het lente.
Ik ben verliefd op dit seizoen.

Erik Von Crompuy.
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Vier studenten uitLeipzig slaan toe... -

...MET PROFESSOR GAUS 
IN DE HOELA BALOE

Op 15 en 16 m aart, net voor de verk ie-
zingen in de DDR, organiseerde de Sociale 
Werkgroep Geschiedenis een ontmoeting met 
vier linkse studen ten  uit Leipzig. De 
genodigden werden van koffieklets naar 
koffieklets geloodst, k risk ras  door het 
rec to raa t, de Blandijn en de B rug . Don-
derdagavond was e r tijd  om meer obscure 
locaties op te zoeken; zonder de jou rna-
listieke déontologie te ov ertred en , mogen 
we stellen dat de Leipzigers e r  v rijdag 
niet minder afgepeigerd uitzagen dan de 
gemiddelde Gentse studen t (zie foto).

Vergeleken bij het bezoek van de Grüne 
Partei in december was de ten eu r van de 
gesprekken een s tuk  pessim istischer. In 
de grimmige sfeer van "Deutsch-Nazionale 
Besoffenheit" voelen de studen ten  zich 
duidelijk in het defensief gedrongen. De 
hoop op een 'derde weg' is omgeslagen in 
de bezorgdheid "halbwegs soziale E rru n - 
genschaften zu hü tten". En soms klonk het 
zelfs wanhopig: "Vierzig Jahren  DDR dlir- 
fen nicht ganz umsonst gewesen sein!"

Voor de vreedzame revolutie zat het Oost- 
duitse un iversita ire  leven in een hy p er- 
rationeel en eta tistisch  netw erk ge-
vangen. Om financiële redenen was e r een 
numerus clausus van k rach t. Voor elke 
plaats in de medicijnen werden ongeveer 3 
kandidaten afgewezen, en in de geschiede-
nis zelfs 18. De selectie gebeurde op 
basis van de bekwaamheid en van de loyau- 
teit aan Staat en Partij. Kandidaten die 
hun (betaalde) legerdienst vrijwillig tot 
3 jaar verlengden maakten een gro tere  
k a n s . En ook kinderen van arbeiders en 
boeren werden positief gediscrim ineerd. 
Vooral in de le tte ren  en w ijsbegeerte, de 
economie en die richtingen waarvan afge-
studeerden  beroepshalve met het bu iten -
land in aanraking kwamen, werd s tren g  
over het ideologisch conformisme van de 
studenten  gewaakt.

Studenten ontvingen een maandloon rond de 
300 mark, een derde dus van het gemiddel-
de loon in de DDR, en een kamer hoefde 
niet meer dan 10 mark per maand te kos-
ten . De staat verbond er zich toe , voor

alle afgestudeerden  werkgelegenheid te 
c reëren . Maar je was dan ook verp lich t de 
toegewezen arbeidsp laats voor tenm inste 3 
jaar te bezetten .

De revolutie ging aan de un ive rsite it van 
Leipzig niet zomaar voorbij. Al op 14 
oktober 1989 werd het plan u itgetekend 
voor een S tudentenrat van democratisch 
verkozen en perm anent afzetbare studen -
tenvertegenw oord igers. Deze raad  treed t 
tegelijk op als vakbond en als hulp-
verlener op sociaal en cu ltu reel gebied.
Hun budget bedraag t ruim 130.000 mark. De

gecoördineerde w erking van dergelijke 
raden over heel de DDR geeft de studen ten  
de kans ook in de centrale besluitvorm ing 
hun zegje te doen. (Het eerste  wat ze 
v erk reg en , was de afschaffing van het 
marxisme-leninisme als verplicht v a k .)

De conservatieve stem busglorie zal niet 
alleen de portemonnee van de O ostduitse 
studen ten  aan tasten . De invoering van een 
W esters, geronto-technocratisch  un ive rsi-
ta ir bestuursm odel zal waarschijnlijk ook 
de domper zetten op hun democratische ex -
perim enten.

In de oppositiebeweging van vorige herfst 
waren linkse studen ten  ruim vertegenw oor-
digd. Maar elke revolutie heeft haar 
eigen dynamiek, die haar vaak vèr weg 
vk1 weg
leidt van de bedoelingen van haar eerste  
p ropagandisten . "Zonder teeveescherm en 
zouden de D D R -burgers het socialisme niet 
afgedankt, maar eindelijk grondig h e r-
vormd hebben. Vanaf de openstelling van 
de grenzen is de loop der gebeurtenissen  
in de DDR volledig door de Westduitse 
propaganda g e s tu u rd ,"  merkten de s tu d en -
ten op. Reken je hierbij nog eens de
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onwil van de internationale diplomatie om 
Kohls "D-Zugtempo" af te remmen, dan is 
het resu ltaa t van 18 maart echt geen v e r-
rassing  meer.

Over de Allianz für Deutschland waren de 
studen ten  duidelijk: "ein Lumpenverein".
De kaders van de christen-dem ocratische 
partij beschouwen ze als beroepsopportu-
n is ten , die na 40 jaar collaboratie ook 
nog de beste g raantjes van Kohls poli-
tieke bescherm ing, van de V ereinigung en 
van het nakende W irtschaftswunder willen 
meepikken. Wolfgang Schnur, wiens verle -
den hem net voor de verkiezingen fataal 
werd, en dominee Ebeling, die enkele 
maanden geleden zijn kerkdeuren  voor 
opposanten potdicht hield, zijn er de 
tr ies te  exponenten van. Deze heren zien 
best wel in welke economische en sociale 
gevaren het herenigingsproces met zich 
m eebrengt. (Eëi voorbeeld: de door het
oude regime benoemde d irec teu rs , die de 
Allianz ongetwijfeld een warm hart toe-
dragen , hebben nu de neiging de aan hun 
b estuu r onderworpen staa tsbedrijven  de 
ivè-bezit te beschouwen. In
feite vormt het nog een compleet raadsel 
hoe s ta a ts -  in privfe-eigendom zal omgezet 
w orden.) Maar om de massa te bespelen is 
het na tuurlijk  best die problemen weg te 
wimpelen met goedkope slogans en k rank -
zinnige beloften (zoals de parita ire  
omzetting van O ostduitse spaartegoeden in 
D -m arken). . .

De Allianz für Deutschland heeft de massa 
de ko rts te  weg voorgehouden van een 
T rabant naar een Mercedes (maar in werke-
lijkheid vaak een Lada). En in een tijd 
dat een beperk te  vorm van politieke demo-
cratie tot de maatschappelijke verw orven-
heden is gaan behoren, blijkt die massa 
zo m anipuleerbaar als ooit te zijn. 
Nergens in het Westen slagen links-
radicalen er in , tegen de verblinding van 
de consumptie op te to rnen . Ook in Oost- 
Duitsland zullen ze zich op een beperk te  
k ring  intellektuelen moeten te ru g  plooi-
en. Uiteindelijk heeft de DDR dus ook in 
haar educerende taak volledig gefaald. 
"A nti-faschism us war bei uns n u r eine 
leere W orthulse, genau wie Sozialismus."
En ook in de DDR kwamen de arbeiders niet 
onder de afstomping u it. Nochtans v e r-
onderstelt het socialisme ju ist een 
k ritisch  en zelfstandig denkend p ro le ta-
riaat , omdat het nooit van boven af kan 
worden opgelegd. Als we op de v e rb itte -
ring  van de D DR -burgers zelf afgaan, moe-
ten we dit morele failliet als de meest 
afschuwelijke erfenis van de A rbeiter- 
und B auernstaat beschouwen.

(W .C.)

ij/ e z e r s b r i e v e n

DE R.U.G. EN 
HAAR AFVAL
Op het vlak van milieu-onderzoek geeft de 
RUG een positieve in d ru k . Er zijn milieu- 
filosofen en een reeks m ilieu-technici 
die af en toe de krantenkoppen halen. 
Daar was tot voor kort ech te r in het 
afvalbeleid niet veel van te merken. 
Gelukkig is e r nu een afvalcommissie die 
een gecoördineerd afvalplan heeft u itge-
w erkt. Voor de chemische afvalstoffen is 
e r daarmee een oplossing, a l th a n s .. .  op 
papier.

Keren we even te ru g  in de tijd . Op vraag  
van de R ektor, Prof. Dr. L. De Meyer, 
werd e r binnen het centrum van milieu- 
sanering  een werkgroep opgerich t, belast 
met de evaluatie van het afvalprobleem 
aan de RUG. Op 13 april 1988 kent die 
haar eerste  vergadering . Onder het voor-
zitte rschap  van P rof.- W. V erstraeten  
groeit daaruit een concreet plan om de 
problematiek van het probleemafval aan te 
pakken. Dit plan bestaat erin  om selek- 
tief het afval te collecteren in contai-
ners en het nadien te laten verw erken bij 
een daarvoor erkende firma.

De stoffen worden in v ier klassen onder-
verdeeld die elk een eigen container 
krijgen . Er zijn de gechloreerde stoffen , 
de n ie t-gechloreerde sto ffen , zuren en 
basen, en de klasse d iverse . Onder deze 
laatste zitten een aantal buitenbeentjes 
zoals spontaan reagerende stoffen en de 
heel giftige stoffen.

De un iversite it is ingedeeld in een 15- 
tal gebouwencomplexen, elk met milieu- 
verantwoordelijken om de opslag te 
coördineren en het ophalen te begeleiden.
Of er nu 1 centrale of 15 opslagdepots 
komen wordt nog b estudeerd . Er zijn nog 
een paar problemen met de vergunningen  
voor het stockeren van giftig  afval.
Ook de jurid ische kant is niet v e rge ten .
De aansprakelijkheid voor het afval moet 
contractueel overgedragen worden aan de 
a fvalverw erver. Het is immers zo dat een 
producent van giftig afval verantw oorde-
lijk b lijft, zelfs als hij dat afval 
doorverkoopt.

De financiëring van dit plan zou centraal 
gebeuren. Er wordt niet geopteerd voor 
het principe 'de vervu iler be taalt' omdat 
men v reest dat niet elk labo wil of kan 
betalen.

Op het vlak van de luch tveron trein ig ing  
zijn er ech ter maar enkele rich tlijnen . 
Deze beperken zich tot de oproep het 
lozen van toxische dampen zoveel mogelijk 
te verm ijden, waar mogelijk deze te neu-
tra lise ren  of zeker te minimaliseren.

Welk bedrijf het voorrecht k rijg t het 
afval te verw erken is nog niet bekend. 
Dit heeft een eenvoudige reden , e r is nog 
geen geld om dit plan op te s ta r te n . Het 
zit wel in de begro ting  maar zoals iede-
reen weet laat de goedkeuring van het 
begrotingsontw erp op zich wachten. Hier-
door wordt het afvalprobleem gekoppeld 
aan een onontw arbaar kluwen dat 'de fi-
nanciële situatie van de RUG' heet. We 
kunnen enkel hopen dat het e r doorheen 
glipt en z'n eerste  levensjaar mag kennen 
met een s tartkap itaa l van 7 miljoen fr . 
Eenmaal opgestart zou het plan de basis 
vormen om van de RUG een milieuvriende-
lijk bed rijf te maken.

Het welslagen van het plan ligt voor een 
groot deel bij de m ilieuverantwoorde- 
lijken. Als zij niet optornen tegen de 
trad itionele , oh zo gemakkelijke tech -
nieken om zich van afval te ontdoen, dan 
komt e r helemaal niets van te re c h t. Die 
kleine moeite om afval in de gepaste 
container te werpen in p laats van in de 
gootsteen is meestal te veel en past niet 
bij vlot labowerk. S tudenten kunnen hier 
een stim ulerende rol spelen. De thesis of 
p ractica laten je gemakkelijk kennis 
maken met de wegspoelmethodes. A andringen 
op een andere aanpak kan effectief wer-
ken , hoewel het moeilijk is om je te v e r-
dedigen tegen argum enten als "Dit weegt 
toch niet op tegen de tonnen die de 
in dustrie  loost. Heb je een be te r voor-
stel? Wat weet jij e rvan?" . Met het af-
valplan is e r eindelijk een a lternatief 
maar inderdaad , met onze milieuopleiding 
schort w at, daar slaan ze de sp ijker op 
de kop.

Dat het ook anders kan bewijst bijvoor-
beeld het labo voor elektromagnetisme en 
acoustica. Milieuproblemen worden daar 
ingeschat als een p rio rite it voor de toe-

komst en daarom zijn zij zelf overgegaan 
tot het collecteren van hun afval en 
betalen zij de verw erking ervan met hun 
eigen w erkingsgelden. Was e r in elk labo 
een dergelijke mentaliteit dan was er 
geen centraal afvalplan nodig en was je 
op dit moment dit a rtikel niet aan het 
lezen.

John De Poorter,
Werkgroep Ingenieurs en M aatschappij.

Alle commentaren, informatie en ideeën 
zijn welkom.
A dres: W.I.M.

VTK-lokaal,
Plateau 22,
9000 Gent.

Op verzoek:

RUK
AAN DE RUG
Met het sensatieartikel 'R uk aan de Rug' 
heeft de Schamper (het officiële RUG s tu -
dentenblad) zich maar weer eens verlaagd 
tot het niveau van een goedkoop sn e r t-  
blaadje. De redactie is e r dan ook in ge-
slaagd zo'n • 13000 RUG -studenten te be-
schamen. Het was natuurlijk  onmogelijk, 
laat staan ongepast, voor de 'onafhanke-
lijke' redactie van Schamper ook maar 
enige vragen te stellen bij zo'n onschul-
dig uitziend vraagje van D r. Comhaire. 
Dat de au teu r e r een u ite rs t nai'eve en 
oppervlakkige mentaliteit op na houdt, 
mag geen alibi zijn om in een officieel 
studentenblad  kritiekloos en op een 
verregaand  vulgaire m anier, op dergelijke 
verzoeken in te gaan. Vandaar mijn reac-
tie.
Eëi van de diepste wensen van vele 
koppels is dat hun wederzijdse liefde mag 
blijven doorleven in hun kind. Wanneer zo 
ie ts dan plots onmogelijk b lijk t, is dat 
voor hen een enorme te leu rste lling . 
Mensen die een kind willen krijgen en dit 
niet kunnen , zoeken dan ook soms wanhopig 
naar een oplossing, een oplossing die dan 
voor anderen moeilijk of niet aanvaard -
baar lijk t. Beweringen zoals "moeder 
na tuu r wil het zo en daar valt n iets aan 
te veranderen" of "die mensen moeten zich 
maar ontferm en over adoptiekinderen" zijn

hol en houden geen steek . Het is dan ook 
onze taak om hen op een zo eerlijk moge-
lijke manier te helpen.
We kunnen ons de v raag  stellen of het 
'gegoochel' met sommige menselijke cellen 
geen afbreuk  doet aan enkele essentiële 
waarden van het leven zelf. V erder 
bestaat e r ook een reëel gevaar dat men 
bvb. bij 'p roefbu isbevruch ting ' over-
tollige em bryo's wegsmijt of voor gene-
tisch of ander onderzoek gebru ik t. De 
'vooruitgang ' in de genetische manipula-
tie en de techniek  van 'he t deels k u n st-
matig menselijk leven verw ekken' moeten 
we dan ook k ritisch  op de voet volgen en 
ons afvragen  wie e r in de nabije en de 
v erre  toekomst mee gebaat zal zijn. Als 
bvb . het beslu it van een prenataal onder-
zoek, het elemineren van een gehandicapt 
kind (b innenkort bij wet to eg estaan !), 
kunnen we bezwaarlijk van vooruitgang 
spreken  (s ic ) . Ik zal mij niet laten 
verleiden om als m oraalridder u itsp raken  
te doen over wat mag en niet mag (te 
laat! n v d r ) . Over ethische problemen 
dient iedereen zich steeds opnieuw vragen 
te stellen.
Als we kritiekloos ingaan op hetgeen D r. 
Comhaire ons voor 750fr. voorste lt, zijn 
we 'B rave New World' veel nabijer dan we 
willen of durven geloven. Selectie, d is-
criminatie en racisme zijn e r alvast al.
De dokter rich t zich op een s tu d en ten - 
publiek (elite?!) en zal -om toekomstige 
ouders niet te ontgoochelen- w aarschijn-
lijk alleen het blanke ras aanvaarden , of 
op z'n minst een onderscheid maken tussen  
de verschillende soorten ras of volk. Het 
moet duidelijk zijn dat dergelijke o n t-
wikkelingen e rn s tig  uit de hand (s ic !) 
kunnen lopen. Het idee van de dokter om 
ervoor geld te geven is trouwens laag bij 
de g rond . Sommige studen ten  die k rap  bij 
kas zitten zullen zich hierdoor misschien 
laten verle iden , alhoewel ze e r e rnstige  
v ragen  bij stellen en het zich la te r mis-
schien zullen beklagen. De gedachte om 
dergelijke praktijken te vergoeden is op 
zich al te verw erpen. Het gaat h ier toch 
om leven, om mensen en niet om een koe- 
handeltje.
Tot slot nog d it; het is niet omdat we 
niet aan een katholieke un iversite it s tu -
deren dat een tite l als 'Ruk aan de RUG' 
op de voorpagina van ons studentenblad  
kan. Ik rich t mij dan ook tot alle un i-
v e rs ite itss tuden ten  en doe tot hen een 
oproep dat ze erop zouden toezien dat ons 
studen tenblad  in de toekomst wat meer 
respect voor de RUG tew eegbrengt.

getekend, Peter DECKMYN.

Groot gelijk, ouwe rukkerd !



V E R V O L G  V A N  P A G I N A  H

"Och, ik moet dat allemaal niet 
doen. Als ik mijn lessen geef en mijn 
praktische oefeningen verzorg , dan heb ik 
voldoende gedaan. Ik ben geaggregeerd  
klinisch bioloog. Ik heb geen private  
p rak tijk . Ik teken die p resta tieb riefjes 
enzovoort, ik verdien daar geen frank  mee 
en zeker niet in mijn eigen zak. Dat zijn 
allemaal in s in u a tie s ... maar tot daar. Ik 
vind dat allemaal niet belangrijk  genoeg 
om me daar op te concentreren . Voor mij 
is dat secundair. Het zal trouw ens 'zijn 
eigen uitw ijzen '."

"Ik stap daar heel vlug over, 
over zo'n artike l, ik heb dat v ie r, vijf 
jaar geleden ook meegemaakt, toen ging 
het om de 'yellow ra in ', de gele regen . 
(Professor Heyndrickx beweerde toen dat 
Irak  chemische wapens gebru ik te , waarvan 
de zogenaamde gele regen de sporen zouden 
zijn. Toen al was het nagenoeg zeker dat 
het ging om bijenuitw erpselen, niet om de 
neerslag  van 'een chemisch wapen van 
Russische makelij', n d v r .)  Er zijn toen 
verslagen geweest van de Amerikanen, 
vaststellingen door diverse laboratoria, 
de mensen stierven daar. Ik trok  mijn 
conclusies. En dan begon het: campagne, 
lastercam pagne, roddel, . . . "

SCHAMPER: "Is die anti-cam pagne politiek 
of persoonlijk?"

Prof H .: "Dat begint politiek om persoon-
lijk te worden. Toen ik in Parijs was heb 
ik erover gepraat met Mevr. Sacharov en 
professor Sacharov -die toen nog leefde- 
is precies hetzelfde overkomen. Het is 
politiek èn persoonlijk."

"Men probeert de expert te tr e f -
fen, herp als leugenaar af te schilderen , 
hem onbetrouwbaar te maken. Dat heeft 
Lech Walesa, op een ander vlak, ook mee-
gemaakt. Het is een klassieke s tu n t."

"Toen ik op het Kremlin was -ik 
was de eerste Westerse expert die u itge-
nodigd werd op het Kremlin- hebben ze 
over mijn verslagen niet gesproken. 'Uw 
verslagen aanvaarden we allemaal', zeiden 
ze. Maar toen vroegen ze om het woord 
'chemisch' te schrappen, en er 'brandbom ' 
voor in de plaats te zetten . Wat voor mij 
moreel, ethisch onverantwoord was. Die 
patiënten h&ben geen brandw onden. De 
slachtoffers van die verschrikkelijke 
wapens zijn blind, of incontinent, of ze 
hebben geen smaak meer - in het e rgste  
geval weten ze gewoon niet meer wie ze 
zijn. Ik noem ze levende p lan ten ."

"Maar goed, ik weigerde dat 
woord dus te veranderen . En toen is het 
begonnen."

"EEN PROFESSOR ONTMASKERD" blokletterde 
KNACK op 28/2/90 op haar voorpagina. In 
het artikel "De vele fronten van Aubin 
Heyndrickx" van Chris De Stoop en Dirk 
Draulans werd flink de bijl gezet in de 
wetenschappelijke en morele repu ta tie  van 
de beroemde toksikoloog. Rond de diverse 
aantijgingen is begin maart in de ge-
schreven pers veel te doen gew eest.
Gesjoemel met w etenschap, politiek, geld 
en vrouwen brach ten  ons aan de RUG een 
mini-VDB. Zelf reageerde de professor 
doktor apoteker verbolgen op het artikel 
in KNACK. H eyndrickx meent overigens 
slachtoffer te zijn van een in ternatio -
naal pro-C ubaans komplot, dat e r  onder 
andere op uit is de hulp van het Westen 
aan UNITA te sabo teren . In de Gazet van 
Antwerpen wees onze toksikoloog er zelfs 
op dat een kolonel van de Belgische 
Staatsveiligheid hem meegedeeld had dat 
hij een mogelijk doelwit voor de Rote 
Armee Fraction zou zijn. (Men kan zich de 
vraag stellen wie we nu niet (m eer) au 
sèrieux moeten nemen : GvA, H eyndrickx,
de Staatsveiligheid of de RAF?)
Sommige mensen ruiken ech ter een andere 
lont. Het is niet de eers te  keer dat 
Heyndrickx het etiket "charlatan" toe-
bedeeld wordt. Zo stak  Andrè De Leenheer, 
dekaan van de Fakulteit Farm aceutische 
Wetenschappen, in de pers zijn twijfels 
over Heyndrickx' w etenschappelijke 
in teg rite it niet onder stoelen of banken.
(Waarop de toksikoloog herhaaldelijk 
dreigde klacht neer te leggen tegen de 
dekaan. Alvast tot 19/3 heeft p ro f. De 
Leenheer daar weinig van g e m e rk t.. .)

Schamper trok  rich ting  Fakulteit Farma-
ceutische Wetenschappen om e r de dekaan 
nog eens aan het woord te laten in deze 
'zaak H eyndrickx '. Na een poosje zijn 
Jaguar bewonderd te hebben, begaf Scham-
per zich via een lugubere lift in het 
kille FFW-gebouw naar boven, to t in de 
knusse kamer van de dekaan. (Bemerk ook 
de literaire vluchten in de vorige zin, 
zou G hijsbrecht zeggen .) De Leenheer 
ontving ons vriendelijk maar vond het 
niet opportuun op dit moment op onze 
specifieke lastige v ragen te antw oorden.

"We kennen allemaal zeer goed 
Patricia B rett (?) en David Karlsen (? ) , 
pro-C ubaans enzovoort, die zijn in Parijs 
de campagne begonnen, en dan is dat naar 
Geneve gegaan, en zo over Der Spiegel 
naar Holland en nu ook in België."

SCHAMPER: "Een in ternationaal complot?"

Prof H .: "Ja , ja! Het is op in te rn a -
tionaal v lak ."

"Ja! Ja! Het (complot) 
is op internationaal vlak 

(en) heeft slechts één 
reden: het in diskrediet 

brengen van een 
wetenschapper en 

een mens."

SCHAMPER: "En de mensen die u in België 
aanvallen maken daar deel van uit?"

Prof H .: "Dat zit allemaal in ën  een-
heid, valse getuigenissen inbegrepen , 
(enigszins bezw erend:) Ge moogt die 
mannen niet onderschatten , hfe. En dat 
draait rond , maar nadien hoort ge daar 
niet meer van , dan verdw ijnt da t, dan 
gaan ze over een ander onderw erp begin-
nen schrijven . Bepaalde journalisten 
spelen daar ook een rol in - het zijn 
tegenwoordig allemaal free -lan ce rs , ze 
hebben een u itsch ie ter nodig of ze v e r-
kopen n ie t . . .  Ik moet zeggen, ik ken er 
daar een aantal van , e n n e .. .d e  journalis-
tieke ethiek is veel v eran d erd . Tien jaar 
geleden zou zoiets niet gebeurd  zijn ."

SCHAMPER: "U kent die journalisten  van
het bewuste artikel in Knack persoon-
lijk?"

Prof -H.: "Neen, ik ken ze niet persoon-
lijk, maar ik heb wel o n rech tstreeks met 
hen te maken gehad. 'Dienen De Stoop' 
(C hris De Stoop, fei van de twee, nvd r) 
heeft ook een negatief artikel geschreven 
toen we in Roemenië w aren, waar we die 
oorlogsgassen gevonden hebben in de 
w a te rto ren ."

SCHAMPER: "Wat weerlegd werd door Prof. 
De Leenheer en door A rtsen Zonder Grenzen 
in hun rappo rt werd on tkend ."

Hij benadruk te  dat hij geen woord te ru g -
neemt van al wat hij ee rd e r verk laarde en 
zeker niet laf wenst te zijn. Het leek de 
dekaan vers tand iger de polemiek momenteel 
wat te laten luwen, uit bezorgdheid om de 
naam van de RUG en de farmacie in het 
bijzonder dan , in deze netelige situa tie .
De Leenheer v rees t immers dat de hele 
affaire een negatieve invloed zou kunnen 
hebben op de keuze van studen ten  uit het 
laatste  jaar humaniora die farmacie wil-
len stu d e ren .

In ons gesprek  wees de dekaan ons op zijn 
onmacht en onwetendheid in de afloop van 
de kw estie. Alles ligt eigenlijk in de 
handen van het Vast Bureau en de R ektor, 
aldus de dekaan, die op hun beu rt rek e -
ning moeten houden met de mening van de 
reg e rin g . Want, beste s tu d en ten , we z it-
ten  nu eenmaal aan een R ijksuniversite it. 
Voogdijminister Coens en reg e rin g s- 
kommisaris Yannick De Clerck houden de • 
unief mee aan het handje v a s t , zoals 
jullie wel w eten.
Er is nog niet echt een an tecedent ge-
weest aan de RUG, wat de situatie  e r  niet 
makkelijker op maakt, liet De Leenheer 
ve rd e r nog u itsch ijnen . Aan een vrije 
un iversite it (vooral B russe l) kunnen 
sankties veel v lo tter opgelegd worden.
Als nu zou blijken dat H eyndrickx in d e r-
daad over de sch reef gegaan is , kan de 
rek to r een voorstel tot sanktie doen aan 
m inister Coens. Dit kan variëren  van ën  
maand w eddeverlies tot ontheffing  uit het 
ambt.

In KNACK wordt het de RUG omzeggens v e r -
weten dat ze Heyndrickx nog niet bu iten - 
gebonjourd hebben . Hierbij verwijzen ze 
naar m eerdere 'analoge' gevallen in de 
VS, waar de betrokken profs zonder sk ru -  
pules op s tra a t gezet w erden.
Tot nog toe houden de un ive rsita ire  in-
stan ties zich op de v lak te , aangezien de 
gerechtelijke procedures nog lopen.
Wat e r ook uit de bus moge komen, de 
U niversiteit houdt aan deze zaak vast een 
kater over.

Prof H .: "Ja maar, A rtsen Zonder Grenzen 
heeft zich niet bezig gehouden met het 
ontleden van de oorlogsgassen. Zij v e r-
lenen medische hulp en hoeven zich om de 
politieke verw ikkelingen geen zorgen te 
maken. Dat kunnen (of willen) ze trouwens 
n ie t."

"Persoonlijk heb ik de uitslagen 
van de analyses gezien. Ik heb met de ge-
neesheren gesproken. Ik weet wat die 
mensen ingeademd en geslikt hebben. En ik 
wèfet wat er gebeurd  is . Ze hebben het 
d rinkw ater in de w atertoren van Timi- 
soara verg iftigd  en o n dertu ssen , na de 
val van Ceaucescu hebben ze ook ontdekt 
waar dat chemisch gif vervaard igd  werd. 
Ze hebben de fabrieken o n td e k t, ze hebben 
het labo in Boekarest gevonden. Die gas-
sen waren in handen van de Securita te ."

"Gelukkig, gelukkig waren wij 
daar rond Kerstmis toen de mensen begon-
nen gewaar te worden dat er ie ts scheel-
de. De w atertoren is afgesloten en de 
mensen zijn behandeld. Zo zijn ze g ered ."

"Het was dus de bedoeling het 
leger te verzw akken, want er is daar 
serieus gevochten, ze wisten dus wat ze 
gingen u its te k e n .. .  Maar ja, ze hebben 
dat allemaal proberen  te weerleggen, 'den 
H eyndrickx' zat e r weer naast. Maar nu 
hebben ze de fabrieken g ev o n d en ..."

SCHAMPER: "En nu , na de omwenteling
wordt de zaak nu v erd er onderzocht?"

Prof H .: "Daar zullen processen van ko-
men, hè. Ik weet ook niet w anneer. Dat is 
nu een lokaal probleem ."

SCHAMPER: "Gaat u nog te ru g  naar Roe-
menië?"

Prof H .: (zuch t) "Ik zou moeten te ru g -
gaan. Maar ja , ik moet ook te ru g  naar 
Soedan, ik moet te ru g  naar Angola, ik 
moet ook lesgeven, ik kan mijn studen ten  
toch niet laten z i t te n . . ."

"De studenten staan 
honderd procent 

achter mij."

SCHAMPER: "Nu u het zegt, wat is eigen-
lijk de weerslag van de hele zaak op uw 
studenten? Stellen zij zich geen vragen?"

Prof H .: "Ik moet zeggen, de studen ten
staan honderd  procent ach ter mij. In het 
labo, en daar weten ze hoe alles in el-
kaar zit, wel, die vinden dat v e rsch rik -
kelijk wat e r gebeu rt. De studen ten  zijn 
zeer kwaad. Zij weten waarover ik het 
heb , een aantal van hen zijn meegeweest, 
zij hebben de versch rikk ingen  daar te r 
plaatse gezien. En alle studen ten  krijgen 
die kans, hè, ik zorg ervoor dat ik niet 
altijd dezelfde studen ten  meeneem. Want 
ze willen allemaal te ru g  mee met 'den 
H eyndrickx ', terwijl ze het toch zelf 
moeten betalen. Ze doen dat volledig 
g ra tis , maar dat is voor de meesten geen 
probleem ."

"Ik sta  verste ld  van het dyna-
misme van de jeugd. Ze spreken  altijd 
negatief over de jeugd , maar daar klopt 
niets van . Ze gaan mee, ze helpen daar 
mensen, ze zien en leren veel. En de 
mensen daar zijn 'co n ten t', ze zien dat 
ze niet alleen zijn ."

"Je hebt geen idee wat je kunt 
doen op hum anitair v lak . Humanisme is het 
b ijzonderste . En mijn studen ten  voelen 
dat als ze meegaan met mij. En die las-
te r ,  die komt van personen die ginder 
nooit geweest zijn, die nog nooit een pa-
tiënt gezien hebben, en dan gaan ze hier 
eens komen vertellen  hoe alles in elkaar 
z it. Uit jaloezie. Iedereen die mij kent 
ziet dat in ."

SCHAMPER: "Maar e r zijn een heel pak
studen ten  die geen les van u krijgen en 
niet meemogen op re is . Wat hen de ogen 
u its teek t is de zaak rond de studen te  die 
u getu igschriften  zou v e rs tre k t hebben 
zonder dat ze daarvoor ooit examens heeft 
moeten afleggen ."

Prof H .: "Mochten ze de examens afschaf-
fen , wie zou dat niet graag hebben? 
(lacht) (wij ook, een beetje) Maar, ik ga 
u het volgende zeggen. Dat past allemaal 
in die lastercam pagne. Ik herhaal het: 
die mensen zijn niet te onderschatten .
Goed, die dame of juffrouw wordt nu v e r-
volgd voor meineed. Dat is een ernstige  
zaak, en ik v ind het sp ijtig  dat zoiets 
moet gebeuren , maar j a . . . "

"Alles is g esta rt in 1984, toen 
die twee journalisten -  dat zijn geen 
journalisten -  . . . "

SCHAMPER: "Maar we hadden het over uw ex- 
stu d en te . En e r is ook nog de huishoud-
s te r  die bew eert geld van de U niversiteit 
gekregen te hebben zonder e r ooit gewerkt 
te hebben. Past dat nog steeds in de 
in ternationaal georkestreerde la s te r-
campagne?"

Prof H .: "Ja natuurlijk , dat past alle-
maal in het globale opzet."

SCHAMPER: "Maar iemand pleegt toch niet
zomaar meineed. Worden die mensen in die 
rich ting  geduwd?"

Prof H .: "Ach, je begrijp t het n ie t. Dat
gaat gans an d ers . Ik zal het je u itleg-
gen. Maar zet ee rs t die reco rder a f ."

Slachtoffer
Chemische Bom krijgt

STAARTJE(S)
O ndertussen  heeft de 'Zaak H eyndrickx' al 
een paar s taartjes gekregen .
Ten eerste  is e r het Recht Op Antwoord 
van de pro fesso r, gepubliceerd in Knack 
nummer 12 (21-27 m aart), waarin zo onge-
veer hetzelfde staat (maar van de hand 
van de professor zelf) als in het in te r-
view op deze pag ina 's . In het antwoord 
van de journalisten  die ook het eers te  
s tuk  schreven wordt (op een detail na) 
niets teruggenom en van de oorspronkelijke 
aantijgingen. Wë wordt in de slotalinea 
een tweede artike l aangekondigd. Wordt 
vervo lgd , dus.
Een tweede s ta a rt is van een heel andere 
aard . S tudenten M ilieusanering hebben de 
zaak aangegrepen om ook met hun k lachten-
pakket naar buiten  te tred en . Ze werden 
ech ter onmiddellijk weer binnengeroepen 
door de Rector in hoogst eigen persoon, 
die e r blijkbaar alle belang bij heeft 
dat de zaak niet nog ve rd e r u itlek t. De 
studen ten  M ilieusanering kregen de garan-
tie dat binnen de ko rts te  keren  uit ge-
keken zou worden naar een suppliant om 
professor Heyndrickx (als docent) te 
vervangen , op voorwaarde dat zij ten 
stelligste beloofden met hun klachten 
niet naar de pers te stappen . Wat bij ons 
spontaan een aantal v ragen oproepi:
Wat zijn de bew eegredenen van de Rector 
om op dergelijke (toch vreem de) manier op 
de eisen van een groep studen ten  in te 
gaan? Wat moet zo nodig met de mantel der 
liefde toegedekt worden en vanwaar die 
haast? Waren een aantal zaken al ee rder 
bij de Rector bekend? En zo ja , waarom 
heeft die niet eerder ingegrepen?
Bij een poging om het antwoord op die 
v ragen  te vinden bij de betrokken s tu -
denten bleek dat zij zich u itstekend  aan 
de hen opgelegde zwijgplicht hielden. 
Geen commentaar, dus.
Voorlopig.

ief

Black ou t. Maar geen s tilte . Wel een 
rommelige u itleg , met veel namen van p e r-
sonen en instellingen , die ik  probeer te 
memoriseren zonder daarin te slagen, over 
complotten en v a lss tr ik k en , waaruit 
slechts èëi ding kan blijken: deze man
wordt op een vreselijke manier geviseerd .

SCHAMPER: "Waarom?"

Prof H .: "Dat heeft slechts èëi reden :
het in d iskred iet b rengen van een weten-
schapper en een m ens."

"Kijk, men kwam mij al in decem-
ber zeggen dat er in maart een artikel 
ging verschijnen waarin "ze den Heyn-
drickx gingen onthoofden". Ik wist het al 
in decem ber."

SCHAMPER: "En dat onthoofden zal niet 
lukken?"

Prof H .: "Ach, ik heb èëi groot probleem. 
Ik heb niet genoeg tijd  om mij daar alle-
maal mee bezig te houden. Ik moet les en 
practicum geven, ik moet h ier eens een 
telefoontje doen, daar eens naar jullie 
lu is te re n .. .  Ik kan hier niet voortdurend  
als one-man-show rondlopen, hè."

ief S tuyvae rt, 
met dank aan Joris Rossie.

Nieuw Kansspel

HOELANG BLUFT AUBIN 
AAN DE R.U.G.?

DIA



AGENDA
SCHAMPER AGENDA 
S t.-P ie tersn ieuw straa t 45,
9000 Gent

MAANDAG 2 APRIL--------------------------------------

DINSDAG 3 APRIL--------------------------------------
* KONCERT: Wim Mertens Ensemble (T ea te r-
zaal Vooruit, 20u00).

WOENSDAG 4 APRIL------------------------------------
* KONCERT: The Mudgang en The Spank,
(Balzaal V ooruit, 20u00).
* FILM: Totaalavond "Dit is Belgisch": 5 
Belgische trashfilm s in aangepast dekor,
m. n . "Que Peut-On Bien Faire Chez Soi Le 
Dimanche Aprës-Midi, Quand On N'A Pas La 
T aff" van J . M. Buchet 1964, "Le Sexe 
Enragë' van R. Lethem 1968, " S .O .S . Fons- 
ke" van P. Lebon, G. Henderickx en R. De 
Hert 1968, "Wereldkampioenschappen B ar- 
k ru k z itte rs" van J .  C hristiaens 1974, en 
tenslo tte  "De Leeuw Van V laanderen" van 
J . Delbroek 1976.
(Democrazy, 20u30 -  100 f r ) .  [

DONDERDAG 5 APRIL-----------------------------------
* KONCERT: Bram Vermeulen "Dans met mij"
(Gele Zaal, 20u30 - 300/350 f r ) .
* FUIF: georganiseerd door Kindertelefoon 
(Balzaal Vooruit, 21u00).

VRIJDAG 6 APRIL--------------------------------------
* KONCERT: "B rand New York" met Curlew ,
Jazz Passengers en Myra Melford Trio 
(V ooruit, 20u00).

ZATERDAG 7 APRIL------------------------------------
* KONCERT: "B rand New York" met Sonny
Sharrock B and , Bosho en Miracle Room 
(Vooruit, 20u00).

ZONDAG 8 APRIL---------------------------------------
* VIDEO: "Repo Man" van Alex Cox (Demo-
crazy , 21u00 - g ra tis ) .
* KONCERT: Cowboy Junkies (Vooruit,
20u00).

MAANDAG 9 APRIL--------------------------------------

DINSDAG 10 APRIL------------------------------------

WOENSDAG 11 APRIL-----------------------------------
* FILM: "Que Viva Mexico" van Sergei M.
Eisenstein 1932 (Democrazy, 20u30 -  100
f r ) .

ZONDAG 15 APRIL--------------------------------------
* KONCERT: No Means No (can) en Snuff 
(gb) (Democrazy, 19u00 - 250 f r ) .

WOENSDAG 18 APRIL-----------------------------------
* FILM: "Straw Dogs" van Sam Peckinpah 
1971 (Democrazy, 20u30 - 100 f r ) .

ZATERDAG 21 APRIL-----------------------------------
* FUIF: Homofuif (o rg . Het Gehoor)
(Balzaal Vooruit, 20u00).

ZONDAG 22 APRIL--------------------------------------
* BABBEL: Feministische O pzij-lezing
(Balzaal Vooruit, 14u30).
* KONCERT: Steve M arriott (Vooruit,
20u00).
* VIDEO: "The Family Game" van Y. Morita 
(Democrazy, 21u00 - g ra tis ) .

MAANDAG 23 APRIL—---------------------------------
* FILM: "De Kommissaris" van A. Askoldov 
(Balzaal Vooruit, 21u00).

WOENSDAG 25 APRIL-----------------------------------
* KONCERT: Lee Perry  (V ooruit, 20u00).
* FILM: "The Little Shop Of H orrors" van 
Roger Corman 1960 (Democrazy, 20u30 - 100 
f r ) .

DONDERDAG 26 APRIL---------------------------------
* KONCERT: The Scabs (V ooruit, 20u00).
* KONCERT: 5 Gentse groepen, m .n. The
LaRoids, The Candy D ates, Pink Flow ers, 
Charmeur en Gorky (Balzaal Vooruit, 
20u00).

VRIJDAG 27 APRIL------------------------------------
* KONCERT: Benefiet door S k y b las te rs , B-
T unes, Samantha B ro th e rs , Failing Fel-
lows , Whammer Jammer, Durango & The Wall,
The Flat E arth Society, Mate C icacy, Didi 
de Paris & 2 Wezen met aanslu itend FUIF 
met Gust De Coster (V ooruit, 20u00)
* FUIF: georganiseerd door De Weide
(Balzaal Vooruit, 21u00).

ZATERDAG 28 APRIL-----------------------------------
* KONCERT: Arno (V ooruit, 20u00).
* FUIF: georganiseerd  door De Kabouter
(Balzaal Vooruit, 20u00).

ZONDAG 29 APRIL--------------------------------------
* KONCERT: The Church (V ooruit, 20u00).
* VIDEO: "Killdozer Live" (Democrazy,
21u00 -  g ra tis ) .

VRIJDAG 4 MEI-----------------------------------------
* KONCERT: Jah Wobble (Democrazy)

VRIJDAG 25 MEI----------------------------------------
* KONCERT: Band Of Holy Joy (gb) (Demo-
crazy)

Grenzeloos Interessant
A rtsen Zonder Grenzen organ iseert op 6 
april een inform atie-avond met als doel 
zichzelf voor u en de re s t van de wereld 
te v e rk la ren . Dit zal gebeuren door mid-
del van een diamontage en een sp reker met 
zgn. te rre in -e rv a rin g . Er zullen twee 
uiteenzettingen worden gegeven: een over 
"Soedan: Oorlog en Honger", een andere
over "Mozambique: B urgeroorlog".
Deze informatie zittingen gaan door in de 
lokalen van A rtsen Zonder G renzen, die 
het laatst gesignaleerd werden in de De- 
scham pheleerstraat 24, te 1080 B russel. 
Iedereen die enigszins g e ïn te ressee rd  is 
in de AZG-projekten mag vanaf 19u30 zijn 
(u ite raard  grondig gewassen en ontsm ette) 
snoet laten zien.

A f f a i r e

STUDENTEN 
BEHEERDER X
Bij Schamperlezers was FILIP LEFEVRE 
natuurlijk  al langer bekend . Hij is 
immers de man die bij nacht en ontij in 
het redactielokaal b innenslu ip t om er 
alle geciteerde namen in het te v e r-
schijnen nummer te vervangen  door zijn 
eigen naam. De niet al te wakkere hoofd-
redacteu r die 's  ochtends voor dag en 
dauw de 'originelen ' (een bijzonder ge-
geerd collectors-item ) naar de d rukker 
f ie ts t, merkt na tuurlijk  nauwelijks dat 
er ie ts  veranderd  is , zódat in het afge-
werkte nummer dat u in handen k rijg t de 
naam Filip Lefevre gemiddeld zo'n 80 keer 
(per pagina) opduikt. Dit levert fraaie 
stukjes poëzie op, als (en wij c ite ren ): 
"Filip Lefevre zal nog eerder de Nobel-
prijs microbiologie of w orstenkaarten  
w innen." (u it: besp rek ing  Misdaad, Sex en 
Verse Vis, pag7) of "...60%  van de mede-
w erkers natte dromen heeft waarin Filip 
Lefevre de hoofdrol speelt" (u it: b esp re -
king The Fabulous Baker B oys), "Drie hoe-
raatjes voor Filip Lefevre, verantw oorde-
lijke kw aliteitscontrole van de studen - 
ten resto 's"  (u it: "Het blijft een maffia, 
de v leesbusiness") en over het artikel 
rond de motie van wantrouwen van de GSR 
zwijgen we al helemaal. Daarin gèèt het 
zelfs over Filip Lefevre. Als stil p ro-
te st tegen deze onverkwikkelijke gang van 
zaken zullen wij in het verdere  verloop 
van dit onthullende artikel de naam Filip 
Lefevre niet meer verm elden.
Sinds kort is de naam X ook bekend bij de 
Belgische S taatsveiligheid. Bijgaand au -
then tiek  document (zie illu s tra tie ) kwam 
immers via slinkse wegen in handen van de 
redactie , die niet nalieten de toch wel 
navran te  feiten te signaleren bij onze 
overheidsv rienden . Want wat blijkt uit 
dit stukje papier?
De heer X, s tu d en tenbeheerder, teken t 
hier (bij volle bew ustzijn en in het be-
zit van nagenoeg alle verstandelijke v e r-
mogens) een BESTELBON voor een halve 
kilogram SEMTEX. U denkt na tuurlijk  on-
middellijk aan een sex -schandaal, maar 
Semtex is , ondanks de u itgang , geen ob-
scuur merk van condomen. Semtex is , beste 
lezer, een reu k - en kleurloze m aterie, in 
de omgang beter bekend als 'kneedbare ex- 
plosieven '. In De G entenaar van maandag 
26 maart 1990 lezen wij dat Libië ontkent 
Semtex te hebben aangekocht, en zo ook de 
genaamde X. De bewijzen zijn ech ter on-
w eerlegbaar. Het handtekening werd immers 
door experten  formeel als echt herkend , 
met als argum entatie dat dergelijk  on-
leesbaar gewriemel onmogelijk te falsi-
fiëren is . X, ondertussen  niet voor com-

Festival

OOST WEST
IS HET GROTE NIET WEERD

U hebt er misschien vaagweg ie ts over 
gehoord, de O ost-W est-verhoudingen zijn 
niet meer wat ze geweest zijn. Dat ligt 
vooral aan het (vergeef me dit anachro-
nisme) Oostblok, dat e r op de valreep nog 
een leuke decennium-wisseling van gemaakt 
heeft. Of om het in ietwat sloganeskere 
bewoordingen uit te d rukken : "De Oost-
europeanen komen" en "D oorbreek Muren".
SJW (Socialistische Jonge Wacht) en haar 
14 Europese zusterorganisaties hebben 
deze evoluties met grote belangstelling 
gevolgd en willen er voor zorgen dat de 
verstandhouding  tussen  jongeren uit zowel 
Oost als West nu ook daadwerkelijk tot 
stand komt. Om dit nobel streven  vorm en 
inhoud te geven organiseren  zij een 
INTERNATIONAAL JONGEREN FESTIVAL, 
dat doorgaat in S in t-Joris-W eert, van 21 
tot en met 29 juli, 1990.
Jongeren uit de DDR, Tsjechoslowakije, 
Polen en de USSR zullen deze zomer zonder 
enig probleem de grenzen oversteken  om 
hun ten ten  in het lichtglooiende Vlaamse 
landschap neer te ze tten . De bedoeling is 
om, naast het leggen van contacten met 
jongeren uit alle Europese landen, te 
d iscussiëren , ideeën uit te wisselen en 
thema's uit te diepen. Dit gebeurt in 
w erkgroepen en forums en het overheersen -
de idee is het bouwen aan een Nieuw en 
Ander Europa (b reng  uw cementzakjes mee). 
Op dit Festival zullen ook tal van promi-
nenten hun opwachting maken. We noemen 
Petr Uhl, ëbi van de voo rtrekkers van de 
Praagse Lente ('68) en vandaag het hoofd 
van het officiële persbu reau  van de 
nieuwe reg erin g . Joseph Pinior is mede-
oprich ter van Solidarnosc en voorzitter 
van de Poolse Socialistische P artij- 
Democratische Revolutie. Ook E rnst Mandei 
wordt verw acht. Hij is èbi van de leiders 
van de Vierde In ternationale, maar vooral 
bekend als vooraanstaand M arxistisch eco-
noom. Speciaal uit Nicaragua komt een 
leider van de JUVENTUD SANDINISTA, te r -
wijl uit Brazilië het hoofd van de v rou -

wenwerking van de A rbeiderspartij (de PT, 
die n ipt de presiden tsverk iezingen  v e r-
loor) een bezoek komt b rengen . En dit is 
slechts een voorlopige lijs t. Moet e r nog 
rood zijn?
In het centrum van de festivalweide wordt 
een 'In ternationaal Dorp' opgetrokken, 
waar SJW, zustero rgan isa ties, solidari- 
teitscom m ittees, bevrijd ingsbew egingen, 
en progressieve organisaties uit Oost en 
West zullen opereren . D aarnaast komt het 
'V akantiedorp ', waar een u itgebreid  gamma 
sp o rt-  en ontspanningsm ogelijkheden voor-
handen zullen zijn. Tevens worden er 
concerten , th e a te r, een filmfestival en 
d iverse a teliers georganiseerd .
U wil dit natuurlijk  meemaken, u zou 
alles doen om een week van huis weg te 
kunnen. Dan is dit wat u te doen s taa t:

U v raag t ex tra  informatie aan op dit 
ad res:
SJW
Plantinstraa t 29,
1070 B russel 
tel: 02/523.40.23

Indien u al overtu igd bent schraap t u 
3500 klinkers bijeen (of 1000 beitels 
voorschot) en sto rt die op rekeningnumm er 
001-0766159-32, met verm elding van naam 
en adres (u kunt dit navragen bij uw 
grote zus) en "Inschrijv ing Festival".

Programma O chtendforum s:

* België bekeken door een rode bril
* De nieuwe wind in Oost-Europa
* Grenzen openstellen om winsten te v e r-

groten: Europa 92
* De kans voor ontwapening in de jaren 90
* De schuldenlast en de bevrijd ingsstrijd  

in de Derde Wereld
* De vrouwenbeweging in Oost en West
* Welk socialisme willen wij?

DIENST
STUDENTENACTIVITEITEN

STUDENTENVOORZIENINGEN

STUDENTENHUIS STUDENTENSECRETARIAAT
‘DE BRUG’ Tel. 25.99.39
Sint-Pietersnieuwstraat, 45 Beheerder 
B - 9000 Gent Tel. 24.07.83

BESTELBON
gericht aan: . i. P U % P\~.....

adres:

A d £o

mentaar bere ikbaar, p robeert de hele zaak 
in een gedicteerde mededeling nog te 
w eerleggen door aan te voeren dat hij 
helemaal niet KAN schrijven , maar te v e r-
geefs. De Staatsveiligheid heeft immers, 
bij een huiszoeking, het persoonlijk lief

dagboek van X on tdek t, mèt een aantal on-
v e rs tu u rd e  (en niet voor publicatie v a t-
bare) liefdesbrieven aan P . ,  die echter 
onbekend wenst te blijven. En daar kunnen 
we inkomen!

(y)



Praesidiumverkiezingen

AFFICHES, STICKERS, SNOEP 
EN GOEDE BEDOELINGEN
Maart verdam pt al bij beetjes in een m.i. 
voortijdige zom erhitte. De grote massa 
Scham perlezers loopt er tamelijk fleurig  
en modaal bij. Daar zit een massamens op 
een bankje de 'Belijdenis van de Roze- 
k ru izers ' te lezen en elders eksperim en- 
te e rt men met allerlei blauw zuren. De 
lucht gonst van spanning, er hangen 
barensweeën in de lucht: de zomer roert
zich in de buik van ons klimaat.
Tijdens al deze poëtische verstu iv ingen  
werken studen ten  koortsachtig  aan p ro -
grammaboekjes, affiches, speeches e .d . :  
de verkiezingen zijn volop aan de gang. 
Elke fakulteit kiest uit zijn prole-
ta riaa t de gepaste vertegenw oord ig (st)ers 
des volks.
Uw red ak teu r meende aan uw onbedwingbare 
nieuwsgierigheid tegemoet te kunnen komen 
door de praesidium verkiezingen in tel 
fakulteit eens beter onder de loep te 
nemen. Zijn keuze viel op de R echtsfakul- 
te it, waar hij een kandidaat voor een 
centrale bestuursfunk tie  ( c .b . )  ontmoet-
te , een kandidaat van tel van de twee 
lijsten die opkomen in het VRG (Vlaams 
R echtsG enootschap). Als deze Schamper 
versch ijn t is de strijd  waarschijnlijk al 
achter de ru g .

Een aktiviteit op zijn tijd
Het is een algemeen versp re ide  opvatting  
dat het VRG minder aktiv iteiten  organi-
seert dan andere faku lte itsk ringen . De 
R echtsfakulteit is traditioneel de rich -
ting  van de k arriteebeesten , de b lokkers, 
de 'modale' s tuden t. Wat houdt het VRG 
zich dan wel mee ledig? Wel, het galabal 
bijvoorbeeld, of de Nacht van de K uituur.
In tegenstelling  tot andere fakulteiten 
zijn de meeste aktiviteiten van het VRG 
enkel voor R echtsstudenten  bedoeld. De 
faku lte itsk ring  treed t weinig naar buiten 
en dat wil de lijst van mijn informant 
(vanaf nu lijst A, de andere lijst is dan 
lijst B) grondig veranderen . De trad itio -
nele aktiv iteiten  moeten blijven, maar 
daarnaast wil lijst A streven  naar meer 
openheid binnen het VRG: de c .b .- le d e n  
moeten bekender worden onder VRG-leden. 
Ook wil men meer samenwerking met andere 
faku lte itskringen .

Hoe zit het nu eigenlijk met die finan-
ciële toestand van onze un iversiteit?
Voor de ach tergronden  van 'eigenlijk ' ben 
ik niet de geschikte persoon. Noch boek-
houdingen uitp lu izen, noch com puter-
simulaties maken behoren tot mijn gelief-
koosde tereinen van ontspanning. 
Trouw ens, zelfs indien dit zo zou zijn 
verg t het flink wat studiew erk om tot in 
de finesses door te d ringen . Wat ik u 
hier graag zou p resen te ren  is een 'exact 
grote lijnen overz ich t', m .a .w . correcte 
inform atie, maar niet tot in de pun tjes.

De RUG saneert reeds sinds 1973, soms uit 
eigen bew eging, soms opgelegd, zoals ten 
tijde van het fameuze Sint-A nnaplan in 
1986. De anciens onder u herinneren  zich 
nog de decem berstakingen tegen de v e r-
hoging van het inschrijv ingsgeld . Dit 
alles met ludieke acties, betogingen, 
rec to raa tsbezetting  en de naam die we 
onszelf toen gaven: De Dolle Konijnen.
Dit laatste  saneringsplan  liep ten  einde 
in 1989. Maar nu komt het: ondanks
snoeien en bij s tu ren  op allerlei vlakken 
staat de RUG er s tru c tu ree l nog steeds 
slecht voor. Wij hebben namelijk teveel 
A dm inistratief en Technisch Personeel.
Een zeer groot deel van de overheids-
subsidies moet gebruikt worden om deze 
mensen te betalen . Bij een oplossing van 
dit probleem kan dit geld weer naar de 
normale taken vloeien, zijnde: onderwijs 
en w etenschappelijk onderzoek. Hoe komt 
het nu dat e r teveel A&TP is? Daar zijn 
vele antwoorden voor gegeven, gaande van 
politici die steeds meer mensen aan een 
job hielpen via 'd ienstbetoon ' -  tot 
(voor de intellectuelen) een Keynesiaanse 
aanpak van de economische crisis  begin 
jaren  '70. Het resu ltaa t is hetzelfde: 
meer mensen dan goed voor de RUG vonden 
er een job. U iteraard valt dit deze men-
sen zelf niet te verw ijten.

Nu, ondanks het feit dat men reeds een 
respectabel aantal mensen heeft laten af-

De opkomst van kandidaten in het VRG is 
veel g ro ter dan in andere fakulteiten .
Dat leunt na tuurlijk  aan bij de aard  van 
de s tud ies . Wat het gros van 'gewone' 
VRG-leden b e tre f t, is mijn informant 
minder entoesiast: "De grote massa gaat
enkel in het VRG om de voordelen die het 
lidmaatschap biedt: verm indering bij
fuiven, goedkope k u rs u s s e n .. .  Dit geldt 
vooral voor eers te  k a n n e rs ."

Kieskeurig

Er zijn ongeveer 1000 ingeschreven VRG- 
leden (over alle ja re n ) . De opkomst daar-
van voor de praesidium verkiezingen is 
re la tief groot. Hoe verlopen die v e r-
kiezingen?
"Nou", flu is te rt mijn inform ant, "elke 
studen t van eerste  of tweede licentie kan 
zich kandidaat-p raeses stellen en hij kan 
dan zijn eigen lijst samenstellen (er 
zijn ongeveer vijftien praesidium - 
fu n k tie s ). Daarna stellen alle kandidaten 
van de lijsten zich officieel in de audi-
toria voor. Tenslotte is e r de stemming 
zelf. Kiezers kunnen twee soorten stemmen 
u itb rengen : een lijststem of een
personenstem  (per fu n k tie ) ."

De R echtsfakulteit is door de aard  van 
zijn studies meer politiek gerich t dan 
andere rich tingen . Uit de rangen van de 
Rechten sp ru iten  veel politici voort. Is 
van die politieke inslag ie ts te merken 
in de praesidium verkiezingen?
"Ons systeem is dem okratisch, omdat je 
zowel op lijsten als op individuen kan 
stemmen. In Politeia bijvoorbeeld stelt 
de voorz itte r zijn lijst pas samen nadat 
hij verkozen is . In de Pol&Soc kan je dus 
enkel op de voorz itte r stemmen.
Dit jaar willen beide kand idaa t-p raeses- 
sen zich inzetten  voor het VRG. Het is 
vroeger wel anders geweest. Globaal ge-
zien heb je twee soorten p raesessen : de 
politiek g e rich te , die zich kandidaat
stellen met het oog op hun la tere k a r-  
rière, die dus hun p res ta tie  als p raeses 
als springplank  willen gebru iken . De 
tweede soort daarentegen is meer studen -
tikoos gericht en wil zich gewoon in -

vloeien blijft dit probleem overeind. 
Waarom dan wel? Omdat de loonkost geste-
gen is van gemiddeld 250.000Bfr. naar 
850.000Bfr. en de inkomsten van de RUG 
geen gelijke tred  hielden. Wat heeft men 
van un iversita ire  zijde geprobeerd  hier 
aan te doen? Men heeft het beruch te  Plan 
Van Espen aan de voogdijminister aange-
boden, reeds in juli 1988. Dit plan houdt 
in dat ongeveer 500 mensen op vrijwillige 
basis zouden weggaan, mits ongeveer 80% 
van hun loon in een eers te  fase wordt 
u itgekeerd . Bovendien zou e r voor een 
deel van het personeel een brugpensioen- 
regeling  gevonden moeten worden. Hier 
komt onze roem ruchte staatshervorm ing 
hallo zeggen. Een deel moet je bij ome 
Coens gaan b ij-bedelen , een deel bij ome 
Van Den B rande, die nationaal a rbe id s- 
m inister is . In elk geval komt het e r op 
neer dat de overheid jaarlijks met 100 
miljoen over de b ru g  moet komen, en dit 
gedurende 10 ja a r. Wanneer men dit zou 
aanvaarden is de RUG s tru c tu ree l uit de 
problemen. Maar.
'Men' aanvaardt d it, om het simpel te 
zeggen, n ie t. Elk kind van 12 jaar weet 
immers dat de staat geen geld heeft.

Sinds het aan treden  van de v ier nieuwe 
studentenvertegenw oord igers in oktober 
'89 is er al veel gebeurd  om toch te 
proberen  het fameuze einde van de tunnel 
in zicht te k rijgen . Een chronologische 
sc h e ts :

Op 1 december 1989 heeft men ons een h e r-
s tru c tu re rin g sp lan  (HP) voorgelegd dat 
moest dienen om de Vlaamse Executieve 
mild te stemmen jegens de RUG. Dit HP 
stak  vooral de hand in eigen boezem. Onze 
assisten ten  zouden geen jaarlijkse ex tra - 
m andaat-verlenging meer krijgen na de 
wettelijk vastgestelde periode van 3x2 
jaa r. Het kwam aan de RUG immers vaak 
voor dat daar nog 4x1 jaar bijgedaan werd 
wanneer de om standigheden dit v ere is ten . 
Deze om standigheden zijn: noodzakelijke

zetten voor het VRG, en de funktie van 
praeses niet voor eigen doeleinden
gebru iken . Dit jaar behoren allebei de 
kandidaten dus tot de tweede so o rt."

Wat met het snoep 
en de stickers?

De propaganda van lijst A gebeurt volgens 
mijn bron "in gepaste mate": de affiches 
hangen enkel binnen VRG-gebied en op 
plaatsen waar veel R echtsstudenten  komen 
(bv . in de GUSB). V erder heeft men p ro -
grammaboekjes uitgedeeld , s tickers en
snoep. De stickers en de affiches (mees-
tal met slogan en logo) zijn volgens u - 
weet-wel-wie belangrijk  voor de kandida-
tu ren : zij kennen niks van de in fra s tru k - 
tu u r van het VRG. Het snoep wordt tijdens 
de stemming zelf uitgedeeld , gewoon als 
"geste".
Waarom zijn een simpele slogan en een 
logo nodig? "Omdat het herkenningstekens 
zijn ." Voilà.
Ik peil even naar de verhouding tussen  
ludieke en serieuze propaganda. Blijkt 
dat lijst A de affiches, de officiële 
voorstellingen en de programmaboekjes 
ludiek heeft opgevat. Enkel bij persoon-
lijke benaderingen van de studen t worden 
serieuze argum enten geb ru ik t. Lijst A 
heeft dus geen 'serieuze ' schriftelijke 
inform atiebrochure ve rsp re id .
"Lijst B heeft per funktie twee kandi-
daten gekozen: tel voor de kandidaturen
en tel voor de licenties. De kandidaat- 
p raeses van B heeft zich bij de keuze van 
zijn kandidaten gebaseerd op hun popu-
larite it per jaar en op hun uiterlijk  
(veel m eisjes!). Anderzijds heeft de 
kandidaat-p raeses van B wel een 'se rieu s ' 
inleidingswoord in zijn programmaboekje 
gesch reven ."

Geld en geweten
Tegenwoordig kost alles geld (in tegen-
stelling tot het Paleolitikum ). Ook 
verkiezingspropaganda on tsnapt niet aan 
deze wet. In Leuven weet men ervan mee te 
sp reken : daar is het generatiekonflikt
volledig uit het geheugen weggespoeld en 
wil men niks liever dan papa-d ie- 
m inister-is naHpen. Zo hoor ik dat de 
kandidaat-p raeses van vorig jaar in

aanwezigheid voor de d ienst, zicht op 
vaste benoeming binnen afzienbare tijd , 
enz (de lijst is zeer com plex). V erder 
wordt het aantal gastprofessoren  inge-
pe rk t en neemt men zich voor een aantal 
technische herschikkingen door te voeren 
die de RUG meer in de denkpistes van de 
Executieve b ren g t.

B esp arin g sresu ltaa t: peanuts (d u s , laat
ons zeggen, 50 m iljoen)..M aar, een blijk 
van goede wil. Een blijk die goed rijmt 
op 'reanim atie van een lijk ', want op 
der gelijke wijze in het assistenten/W P- 
bestand  gaan rommelen is niet gezond. De 
Vlaamse Excutieve is dan samengekomen op 
20 december en heeft dit HP als 'bew aren-
de m aatregelen' goedgekeurd . Waar deze 
vreemde om schrijving op slaat is nog 
steeds niet helemaal duidelijk. Het heeft 
te maken met ijskasten  en er dingen in -
stoppen .

Vervolgens heeft de rec to r ons in januari 
meegedeeld dat er een w erkgroep was opge-
s ta r t ,  bestaande uit vertegenw oordigers 
van 3 kab inetten , namelijk dat van Coens, 
Van den Bossche en Geens, plus een RUG- 
vertegenw oordiging. Deze vertegenw oor-
diging, met als belangrijkste leden de 
Rector zelf, de Regeringscommissaris 
Yannick De Clerck en de A dm inistrateur 
Walter Van Espen, k reeg  al snel het 
verwijt te horen dat de vergadering  beter 
ingelicht wenste te worden over zowel 
in terne  als ex terne vorderingen . Wij als 
studen ten  (maar ook nog andere geledingen 
als het ATP) hadden immers de in d ruk  zeer 
slecht voorgelicht te worden. De Rector 
heeft ons toen op 23 januari verzekerd  
dat hij hiermee rekening zou houden. Wat 
het ex terne betro f: De in terkab inetta ire  
w erkgroep vergaderde nog steeds en bleek 
zeer moeilijk tot een besluit te kunnen 
komen. Tegen maart zou men evenwel klaar 
zijn zodat de begro ting  op 9 maart kon 
besproken worden. In feb ruari zou er geen 
Raad van B estuur plaatsvinden.

Wat bleek op 9 maart? Er lag een over-
heidsbegroting  op tafel die kunstm atig in 
evenwicht gebracht was en waar geen spoor 
van het Plan Van Espen in te ru g  te vinden 
w as, een zeer onduidelijk w erkstuk dat de 
sociale sector onrech tvaard ig  bejegende 
en alweer de eigen boezem heftig  be ro e r-
de. Gelukkig heeft men e r dan voor geop-' 
tee rd  om te wachten met de besp rek ing  tot 
na de Vlaamse Executieve van woensdag 14 
m aart. Schematisch voorgesteld is het 
immers zo dat de nu voorliggende begro-
ting  X sam engesteld is zonder tel frank 
bijkomend overheidsgeld en dat d .m .v . 
in terne herschikkingen (d it be teken t, 
simplistisch voorgesteld , dat de meesten 
wat minder k rijgen) en het aanspreken van 
de spaarpotjes nog net 1991 gehaald kan

Leuven een half miljoen van zijn ouders 
k reeg  om kampagne te voeren. "Daarmee 
vergeleken", zegt u-kent-hem -w el, "is 
Gent nog vrij studentikoos en het VRG 
kleinschalig ."
Ik v raag  waar het VRG zijn franken van-
daan haalt. Het VRG wordt gesponsord door 
de BBL. Lijst A krijg t voor zijn affiches 
geld van laatstgenoemde bank . Voor de 
res t hangt ze af van kleine sponsors 
zoals kafees, fr itu res  en kopycentra. 
Lijst A wil streven  naar grote sponsors 
zoals Coca Cola en sigarettenm erken want: 
"B eter een paar grote sponsors dan een 
heleboel k lein tjes. Dat komt ook ten 
goede aan de s tuden ten , want grote spon-
sors zijn bereid veel meer te geven. Ik 
weet wel dat het k ritiek  kan uitlokken 
als wij ons door een sigarettem erk of 
door Coca Cola laten sponsoren, maar het 
is gewoon p rak tisch e r. Voor de Rechten 
lopen de kosten van de ak tiv iteiten  in de 
honderdduizenden. Traditionele sponsoring 
kan slechts kleine sommen geven. Zolang 
het geld niet van bijvoorbeeld een ra -
cistische vereniging komt, kan het mij 
weinig schelen waar het vandaan komt."
Een pragm atische houding d u s , uit nood-
zaak.

Ik wijs erop dat zulke opvattingen in het 
idealistische jaar 1968 op luid boegeroep 
zouden worden onthaald.
"Ja , maar dat was tw intig jaar geleden. 
Toen waren er nog maar driehonderd 
R ech tsstuden ten . Er was veel minder geld 
nodig. Nu organ iseert het VRG de Nacht 
van de K uituur, het jaarlijks to n e e l... 
Daar halen wij geen winst uit en dat is 
ook niet de bedoeling. Het VRG is een 
soort vzw. Een zekere reserve  is nodig. 
Daarom willen wij sponsors. De andere 
fakulteiten zijn veel k leiner; die kunnen 
het zonder grote sponsors stellen . De VEK 
(Vlaamse Ekonomische Kring) is enorm 
groot: die worden gesponsord door siga-
re tten m erk en ." ’
Een noodzakelijke houding dus.

Ik besluit dat pragm atische bekommer-
n issen  p revaleren  boven etische of ideo-
logische. Mijn informant zegt dat dit een 
ju ist beslu it is en ik zeg dank u en hij 
voegt er nog aan toe dat het doel het 
belangrijkst is , namelijk een goed 
centraal b es tu u r en dat doel heiligt de 
middelen "in gepaste mate".

BeL

worden. Dan moet e r ie ts gedaan worden 
aan het -daar gaan we weer- fameuze 
stuc tu re le  probleem.

Omdat wij vonden dat we ie ts  moesten doen 
zijn 'de 4' uit de Raad Van Beheer en 
Sven Jacobs, aangevuld met B rigitte 
Lepage (FK -voorzitster) en Paul Puylaert 
(P F K -voorzitte r), naar B russel getrokken 
om de Executieve-m inisters onze vragen 
voor te leggen. Op hetzelfde moment ging 
er een korte rec to raa tsbezetting  door, 
aangevoerd door Luc Slimbrouck (WK-voor- 
z i t te r ) . Onder het motto 'het Plan, niets 
dan het Plan' eisten we:
* begeleidende maatregelen en overheids-
steun voor het afvloeiingsplan A&TP.
* geen verdere  afbraak van de pedago-
gische begeleiding.
* geen bemoeiingen in het OP en het WP.
Dit alles verpak t in een leuke open 
brief.

Wie schetst onze verbazing toen bleek dat 
de RUG-problemen zelfs niet op de agenda 
stonden! De proportioneel samengestelde 
Executieve kreeg  10 brieven , tei voor 
elke m inister en in de juiste k leur. 
Misschien hielp deze komische noot wel, 
want om half twaalf hadden wij een onder-
houd met de m inisters Coens en Geens. Met 
een symbolische Gentse strop  rond de nek 
vroegen we vooral om duidelijkheid. Kre-
gen we nu werkelijk n iets en gaat men in 
elke parochie van Vlaanderen een univ 
oprichten? Dat is immers een bijkomend 
probleem. De Minister w erkt aan een 
mammoet-decreet voor het onderwijs en zou 
wel eens -zo beweren kwade tongen- de 
kleine u n iv e rs ite iten , zoals het Limburgs 
U niversitair Centum, licenties durven 
geven. Dan, waarde vrienden , is het hek 
helemaal van de dam. Minder studen ten  be-
tekenen immers nog minder centen .

We hebben geen duidelijkheid gekregen 
door wat de m inisters zeiden, wel door 
wat ze niet lieten horen. Wij, de RUG, 
krijgen geen frank  bijkomende overheids-
steu n . Onze Rector, die tijdens de sym-
bolische bezetting  zijn instemming met 
ons in itia tief kwam betu igen , en de uni-
v ers ita ire  gemeenschap staan nog woelige 
dagen te wachten. Want om Minister Luc 
Van den Bossche (met zijn toestemming) te 
c ite ren : 'Geen bal is geen bal'.

Normalerwijze zou de Executieve het 
uiteindelijke fiat op woensdag 21 maart 
gegeven hebben. 'Normaal' is in de timing 
van de Coensiaanse pletwals ech ter een 
moeilijk in te schatten  woord. Op 5 april 
komt de Raad van B estuur van de RUG 
samen. Benieuwd welke aap er uit welke 
mouw zal komen.

Was getekend: F. Wittock.

Ih ET  / f e u i S

Funky Wittock rapporteert (alweer)!

DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID 
VAN DE R.U.G.-FINANCIEN



Germania Depressiva

IK HEB ZO WAA WAA WAA 
WAANZINNIG GEDROOMD
Zopas is het doek gevallen over Germania's 
literaire w edstrijd editie 1990. Praeses 
en w oordvoerder G. CALLEWAERT stond ons 
in een vlaag van zin/waanzin (schrappen  
wat niet past) toe een tip van de sluier 
te lichten en een welwillend oog te wer-
pen op al het fraais dat de ju ry  met de 
mantel der liefde bedekt had.

A llereerst voor alle duidelijkheid nog 
dit droevige berich t: de redactie van dit 
blad wenst nadrukkelijk  haar spijt te be-
tuigen over de actuele (lamentabele) 
geestelijke gezondheid waarin ons aller 
INGE DEMAN zich momenteel bev ind t, nadat 
ze op onverk laarbare  wijze vergat haar in 
smeerpijpen en rioolbuizen razend popu-
laire culth it "The sto ry  of my life" tij-
dig aan de organisatoren  te bezorgen. Dit 
jammerlijk incident veroorzaakte een c ri-
sisje, waarvan onze sym pathieke medewerk-
ste r helaas nog steeds niet helemaal be-
komen i s . Wij b e treu ren  dan ook uiterm ate 
dat niet minder dan 31 jonge schrijvers 
wë genoeg bij de pinken bleken om een 
"waanzinnig" kortverhaal klaar te stomen. 
Daarenboven deden dan weer 18 potentiële 
d ich ters een gooi naar de lauw erkrans in 
de discipline "dichter van de dag". Deze 
onthutsende creatieve springvloed staat 
in schril con trast met de vorige edities 
van de w edstrijd: toen viel traditioneel 
iedereen in de prijzen die een (beetje) 
deftige zin op papier kon zetten .

De redenen voor deze plotseling literaire  
boom hoeven niet tè ver gezocht te wor-
den. Germania mikte schaamteloos onder de 
gordel. Voor de winnaar in beide catego-
rieën legde de organiserende k ring  een 
geldprijs opzij van 5000 B fr. De tweede 
en de derde kregen respectievelijk  2000 
en 1000 B fr. Als e r zoveel geld te v e r-
dienen valt, komt zelfs de meest gepaten-
teerde luierik  in zijn pen. Bovendien 
stond de w edstrijd voor het ee rs t open 
voor alle R U G -studenten. Voorheen werden 
alle n iet-germ anisten  netjes in de p ru l-
lenmand gemikt. Aan de deelnemers werd 
nog ëëi belangrijke beperk ing  opgelegd: 
het kortverhaal moest over "waanzin" 
handelen. De poëtische zielen werd ge-

vraagd ie ts rond "zin" te "verzinnen" 
(vergeef mij aub deze flauwe woord-
speling, ik kan momenteel echt niet 
b e te r ) .

In het tweede geval viel deze keuze ie t-
wat ongelukkig u it. De ju ry  ( 1 OP, 2 WP,
1 burgerd iener en 2 s tuden ten ) vond het 
niveau van de poëzie-inzendingen niet be-
paald overw eldigend. Geen van de 18 in -
zendingen stak  echt boven de clichfezee 
u it. Er werd dan ook besloten geen eerste  
prijs toe te kennen (een geldkistje diep 
in de Blandijn haalt opgelucht adem ). ELS 
DIERICK (le  Lic Germ) s treek  de tweede 
prijs op; JAN DE VRIENDT (ex-Germ , nu 
Enige Lic Pers en Kom), die de vorige 20 
edities won, moest dit maal vrede nemen 
met de derde p laats, die hij dan nog 
moest delen met BERTUS LEMA (le  Lic 
G erm ).

In de kategorie K ortverhalen bleek meer 
reden tot juichen aanwezig. Na een eers te  
selectieronde bleven nog 14 kandidaten in 
de runn ing  voor de zegepalm. Na een mara-
thonzitting  en een serie bloedstollende 
d iscussies, waarbij op zijn minst drie 
sch itterende verhalen nèt uit de boot 
vielen (H ubert Lampo voelt zich wëfer ge-
p a ssee rd ), schaarde de inmiddels tot 
koude soep verw orden ju ry  zich een-
d rach tig  achter "De aanraking" van HENK 
PRINGEL (ex-Germ , nu Spec Lic Drama en 
T hea te r). Dit verhaal valt vooral op, 
doordat het zo niet b e te r, dan toch ten 
minste anders is dan het doorsnee inge-
zonden verhaal. Waar de meeste a sp iran t- 
literatoren  niets b e ters wisten te v e r-
zinnen dan het tot waanzin verheffen  van 
Brusselm ansiaanse kolder (m .a.w . verd ien -
stelijk , maar niet echt wereldschokkend 
studentikoos geraas en g e b ra l) , koos 
Pringels voor een s te rk  muzikaal getint 
en cultureel erud iet Berlijns SF- 
verhaaltje . Afwachten maar of hier wer-
kelijk een groot sch rijver uit voort-
groeit. De au teu r was in elk geval zo 
on troerd  door zijn overw inning dat hij 
spontaan een vijfde van zijn p rijs schonk 
aan de goede w erking van Germania (s ic ).

TEGENDRAADS
U bent tegen kanker, zo vermoeden wij, en 
tegen AIDS. Tegen het condoom ook, want 
dat v rijt zo moeilijk. U bent tegen dood-
geknuppelde zeehondjes en tegen ozon-aan- 
tastende spu itbussen . Tegen kernenergie 
ook en tegen de slu iting  van de Limburgse 
steenkoolm ijnen. U iteraard bent u tegen 
de besparingsp lannen  aan deze un ive rsi- 
te it en tegen het financieel gesjoemel 
aan de top e rvan . U bent tegen 'Tien om 
te Zien', maar u kijkt om zich een oor-
deel te kunnen vorm en. U bent namelijk 
tegen censuur en cultuur-snobism e. Toch 
blijft u vanzelfsprekend tegen A partheid 
en tegen Het Vlaams Blok, zodat u zich-
zelf eigenlijk een S tudent Tegen Racisme 
kunt noemen. Komt goed u it, want op het 
secre tariaa t op de eerste  verdieping van 
S tudentenhuis De B rug (S int-P ietersnieuw - 
s tra a t 45, mocht u dat niet weten) liggen 
stapels stickers  (zie afbeelding) op u te 
w achten. Bij the one and only Ginette dan 
nog wel. Als u het lief v raag t k rijg t u 
van haar ook petitie-form ulieren , die u 
door uw toogvrienden kunt laten onderte-
kenen, waarmee zij zich kunnen u itsp reken  
voor een racism e-vrije un iversite it of 
hogeschool. Tenzij ze tegen kleurlingen 
zijn, na tu u rlijk .

s t u d e n t e n ;
TEGEN ( 
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SteR huldigt
SteR, de verk o rte  versie van S tudenten 
Tegen Racisme, heeft de eer en het genoe-
gen te  kunnen aankondigen dat de facul-
te it PPW zichzelf met gepaste tro ts  de 
eers te  officiële racism e-vrije faculteit 
kan en mag noemen. Zij hebben de door 
SteR vastgelegde norm van 60% (mensen van 
de faculteit die de SteR -petitie getekend 
hebben) gehaald en zelfs ruim o versch re-
den.
Om dit te  vieren  organ iseert PPW op 26 
april een Academische Viering waarop alle 
PPW -studenten uitgenodigd zijn en met 
erem etaal en dergelijke zullen behangen 
w orden. Om aan dergelijke m ensonterende 
prak tijken  het hoofd te kunnen bieden 
zal ook een gedenkw aardige hoeveelheid 
geestrijk  vocht aangevoerd worden. Dat 
hebben ze trouw ens verd iend .
P .S .:  Dit geldt als officiële uitnodiging.

ief

De tweede p rijs werd weggekaapt door 
STEFAAN LEFEBURE (2e Lic Germ en e re - 
p raeses) die zich van zijn s te rk s te  kant 
liet bewonderen in "H orse", een in d ru k -
wekkend staaltje van erotische hoog- 
spann ingskunst, dat niet zou misstaan in 
het blad dat zich traditiegetrouw  onder 
uw hoofdkussen bev ind t. LUC WEST (ex - 
Germ, nu Enige Lic Pers en Kom) tenslo tte 
deelde de derde plaats met DE WAANZINNIGE 
KLUIZENAAR (2e Kan Pol en Soc).

Aan deze u itslag  kunnen we alvast twee 
conclusies verb inden: hoewel de germa-
nisten kw antitatief zwaar in de minder-
heid waren, kaapten ze toch de meeste 
prijzen weg. B lijkbaar kiest het meeste 
literaire  "talent" nog steeds voor deze 
klassiek-filologische rich ting . Tevens 
valt op dat de meeste bekroonden ervaren  
ro tten  zijn, die al stilaan tot de oudere 
jongeren gerekend mogen worden. De kakel-
verse kand idatuu rstuden t die naar aanlei-
ding van deze w edstrijd na veel zuchten 
en wroeten opgelucht zijn allereerste  
meesterwerkje dacht afgeleverd te hebben, 
kwam er bij de eindafrekening niet echt 
aan te pas. In ieder geval heeft Germania 
beloofd e r volgend jaar op zijn minst 
even hard  tegenaan te gaan. Slijp alvast 
je pen.

PS: Alle bekroonde inzendingen versch ij-
nen ooit nog wel eens in LITERATUURLIJK, 
het fameuze blad van de Gentse germ anis-
ten .

VIPERE, met dank aan le f S tuyvaert voor 
zijn niet aflatende steun en volharding.

ZETTING
In het artikel dat onze gew aardeerde 
medewerker WC in vorig  nummer pleegde 
over VERKEERD GEPARKEERD, Homo- 
Lesbienne Jongerengroep , is ondanks de 
goede zorgen van onze eind redak teu r een 
fout geslopen. Hans Soetaert zelf ves-
tigde er onze aandacht op dat hij niet 
met Herman aangesproken wenst te  worden, 
omdat zijn moeder dat nooit zo bedoeld 
h ee ft. S o rry , H arry .
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A d v e r t e n t i e

Zwier me, zwaai me, 
laat me vlug iets weten

ROCK ME
Waar on tstaat het idee om een semi- 
klassiek toneelstuk als Peter Shaffers 
AMADEUS in Gent op de planken te brengen

The winning answer is: in het hoofd van
een studen t met creatieve ambities. Mocht 
u het hoofd persoonlijk kennen, u zou be-
grijpen dat daarbinnen wel meer kwaad-
aardige uitwassen kunnen gedeien, want er 
is nog heel wat ruimte beschikbaar. Dit 
wil zeggen: er wès nog heel wat ruimte, 
tot voor ko rt. Want wat ee rs t een klein 
onschuldig waandenkbeeldje leek, groeide 
ongemerkt uit tot een volwassen waan- 
gezwel, dat al naar buiten begon te 
b reken . Inderhaast aangezochte genees-
heren adviseerden unaniem onmiddellijke 
amputatie van het volledige hoofd.
De redding  kwam echter net op tijd in de 
persoon van een andere student die, 
hoewel hij op het eerste  gezicht volkomen 
stabiel lijk t, toch gek genoeg gevonden 
werd om te geloven in de slaagkansen van 
de ondertussen  uitpuilend waanuitwas. In 
allerijl werd de mutatie operatief van 
het hoofd gescheiden en in een zuurstof- 
kamer in leven gehouden.
Daarin begon het, onder invloed van de 
goede zorgen van het kersverse  ouderpaar, 
al vlug de vormen aan te nemen van een 
gigantisch luch tkasteel, met voldoende 
kamers om 14 acteurs in onder te brengen, 
die uit een auditie werden weerhouden. 
Samen gaven zij zich over aan gezellige 
im provisatie-oefeningen, leerden adem- 
halingstechnieken en te stten  eikaars 
inlevingsverm ogen. En zie, vanuit deze 
SM-spelletjes evolueerden zij langzaam 
naar HET STUK!
Dit G enesis-verhaal situeert zich nu 
ongeveer zes maanden te ru g  en ondertussen 
is e r veel gebeurd . Het hoofd en zijn 
redder hebben zich ontpopt tot vakkundige 
reg isseu rs  die de roede niet sparen maar 
het ook zeggen als het goed is . De 14 van 
Gent (een rich tin g !) zijn uitgegroeid van 
ware natuurta len ten  tot regelrechte vak-
mensen die zich het muzikale Engels van 
Peter Shaffer volkomen eigen gemaakt heb-
ben en in elke le tte rg reep  nuance weten 
te leggen. En AMADEUS, het s tu k , was al 
m eesterlijk.
Op 3,4 en 5 april kunt u live meemaken 
hoe Salieri de oorlog verk laart aan Mo- 
za rt, hoe frivole genialiteit moet inbin-
den tegenover de cultus van de mediocri-
teit (VTM avant la le t tr e ) , hoe tijdloze 
muziek on ts taat in het hoofd van een zeer 
aards man, en hoe onze hoofdredacteur (in 
de rol van ijspraline tijdens de pauze, 
of wat dacht u) grandioos op zijn bek 
gaat. En nog veel minder.

Studenten (we zullen u daar voor het ge-
mak maar b ijrekenen) kunnen dit spektakel 
meemaken voor nauwelijks 100fr. (nu) of 
150fr. (aan de kassa). Wanneer u uw 
grootmoeder (of andere n ie t-s tuden ten ) 
wenst mee te b rengen , betaalt u voor haar 
150 of 200fr. Bereid haar wel voor op het 
feit dat poedels, breiwerkjes en k u n st-
gebitten  niet toegelaten zijn. Niets mag 
de serene sfee r, de ultieme concentratie 
en de gewijde muziek sto ren .

Rolverdeling van dit stukje:

Hoofd: B art Verschaeve 
R edder: Jürgen Pieters 
Gezwel: Tim De Cock 
Het Stuk: Sofie DP.
De O pvoering: AMADEUS door Mania Deliria 

Zaal 'Van Crombrucghe' 
H uidevetterskaai 40 
9000 Gent

De Datum: 3,4 en 5 april 1990, om 20u 
De Prijs: S tudenten 100/150Bfr.

N iet-stud 150/200Bfr.
R eservaties: Germania, B landijnberg 2, 

9000 Gent
of Tel. 091/ 45.05.33 

Het Gelul: ief



IM  I L I E U

Poëziecentrum viert tien zonnewenden

OH CAPTAIN, MY CAPTAIN
Neem plechtig 
uw hoofd af

Ach, mijn vriend...
Wat is het fijn om te zien hoe goed ons 
economisch systeem wel w erkt, hoe het 
trouw de markt b ijstuu rt waar dit nodig 
b lijk t. Als het om poëzie gaat bijvoor-
beeld, de eers te  der muzen, die nog wel 
eens boven water wil komen in reclame-
boodschappen, doodsprentjes en eerste  
communiezieltjes. Maar voor ik hier een 
boom opzet (zo'n oeroude eik met een 
helmbos wuivende kruin en liefst met een 
al even oude drui'de erin , zijn teen v e r-
zwikkend aan zijn sikkel of zijn in tu s -
sentijd  versteende baarddos, of neen, 
liever een eucalyptus, die is wel een 
boom g ro te r, een boom zo groot is de 
eucalyp tus, dat er 5 -  vijf - volwassen
mannen omheen kunnen als ze hun armen 
wijd s trek k en ; tenminste dat zei mijn 
kinderjuffrouw  zaliger tot zij dacht dat 
ze zelf een eucalyptus was en overal wor-
tel begon te schieten , tot de boswachter 
kwam) over het jammerlijk afs terven  van 
de w oordcultuur, de d ich tkunst, die ruim 
baan mag maken voor het VTM-concept en 
een m inister van kukelu tuur ("Oscar 
Wilde? O ja, maar je bedoelt O skar De 
Wilde, de beroemde Vlaamse zwemvlies-
designer! Had dat dan eers t gezegd !"). 
Nee, genoeg doemdenken, fin-de-siècle 
klaps over dit 'item' (of su je t, object, 
label, b lablapostm odernblabladeconstruc- 
tieb lab lab la). Heden drukken wij een 
engel uit het v erre  Amerika aan de b o rs t, 
een film om te zoenen en nog veel meer.
Hij graait in de diepste v ijvers van uw 
rom antische ziel en luidt de alarmbel van 
uw ly risch  libido.

Volmaakt 
oneetbare perzik
Inderdaad , ik wist dat u meteen zou 
rech tveren  en luidkeels uw favoriete 
versregel ("L et's have a p a rty ") uit Dead 
Poets Society aan de mensheid zou verkon-
digen. En la ter rich t u dan zelf in een 
portiekje, een genereus ventieldopje, een 
stoomboot of een leegstaande konijnepijp 
uw eigenste d ichtershol in , een dandyesk 
salon of een L ethargisch Collectief, nu 
Robin Williams u niet meer van een 
hartige dosis pedagogisch onverantwoorde 
p raat kan voorzien. Dan sprokkelt u 
zonder dralen alle favoriete v ersregels 
bijeen die u ooit in de palm van uw hand 
schreef (gaande van "Zij nadert in vouwen 
en in sch ich t, in h it te , in h a r s , in kla-
te rin g , terwijl in staat van begeerte ,
. . . "  -  Hugo Claus tot "Daar b raak t ze"- 
Koen B ra u te rs ) , alle mislukte liefdes-
brieven (d .w .z . alle onbeantwoorde, ten -
zij u ze aan uzelf sc h re e f) , drijvend in 
Storm en Drank en bestijg  Pegasus, de 
gevleugelde v iervoeter en spoedt u naar 
de O lym pusberg, waar Apollo met de nim-
fen, de hinden darte lt en O rfeus' snaren -
spel alle wrede beesten tot lammetjes 
maakt.

Tancredo Infrasonic
U kunt na tuurlijk  wat langer naar de 
Vlaamse Televisiemaatschappij kijken want 
ze zeggen dat je dan langer leeft, v e r-
momd als cache-po t, en dan krijg  je ook 
nooit kanker. Doch, mijn klein visselijn , 
we're ta lk in ' about poetry  en naar v e r-
luidt rijmt poëzie vooralsnog alleen op 
illusie en whisky.
U kunt het u na tuurlijk  ook ie ts gemakke-
lijker maken door de tram te nemen naar 
de H oornstraat 11 (de s traa t van de De 
Slegte, dat andere boekenpaleis) waar het 
Poëziecentrum het tienjarig  bestaan van 
rijn overlev ingsinstinct v ie rt.

Onder het Melkwoud
Het Poëziecentrum werd in 1979 officieel 
geopend. Een in itia tief van Willy T iber- 
gien die het uitbouwde tot een centrum 
dat uniek is in zijn soort in de Neder-
landen. Een werk van lange adem dat dank-
zij de hulp van veel vrijw illigers en on-
danks schamele overheidssteun bleef be-
s taan . Óp dit ogenblik is in het gebouw 
in de H oornstraat een docum entatie-, 
inform atie- en studiecentrum  voor Neder-
landse poëzie en buitenlandse poëzie in 
v e rta ling  ondergebrach t. Reden te over om 
het een bezoek te b rengen .

Poezebeest

Op de benedenverdieping vind je de v e r-
koopafdeling waar je zowat alle denkbare 
d ichtbundels kunt aanschaffen. In tegen-
stelling  tot veel boekhandels moet je e r 
geen half jaar wachten tot de nieuwe 
bundel van een bekend d ich ter(es) in de

rekken lig t, noch k rijg  je er te horen: 
"Maar meneer/mevrouw toch, poëzie, dat 
koopt toch geen ka t. Paul Van O stayen is 
toch Xaviera Hollander n ie t!" , waarmee de 
sp rek e r wellicht bedoelt dat eerstgenoem -
de niet genoeg over tieten  sch rijft, of 
over k a tten , of indien hij de Nieuwe 
Zakelijkheid aanhangt, dat de inspanning 
om dichtbundels in te kopen en mooi te 
etaleren net ie ts  te veel gevraagd is 
voor enkele luizen in zijn portemonnee.
Nu, van dit euvel zou u al tien jaar 
verlost moeten zijn. De weg is bekend en 
je vindt e r werkelijk a lles: behalve
bundels ook werken over poëzie, literaire  
tijd sch riften , bibliofiele u itgaven , een 
an tiquariaa t, poëzieplaten en -ca sse tte s .

De Lenige Liefde
Als je op zoek bent naar een tof verjaa r- 
dagskaartje voor uw lief, Koen Wauters of 
uw zieke hond, dan waait u gewoon even de 
'A rt Gallery' binnen waar alle gewenste 
en ongewenste kaartjes voor het grijpen 
liggen (bij voorkeur na beta ling ).
Het PC voert als enige voor Vlaanderen de 
poëzieposters en poëziekaartjes in van 
stich ting  De Plint uit Eindhoven. Er 
staat een bekend gedicht op met een werk 
van een beeldend kunstenaar. E sthetisch 
verantw oord behangpapier dus (net als uw 
Richard Gere of Kim B asinger-poster tro u -
wens, hoewel).

Het voornaamste opzet van het PC bestond 
erin  alle mogelijke documentatie en in -
formatie i .v .m . poëzie te verzam elen, te 
ordenen, te bewaren (jazeker) en ervoor 
te zorgen dat iedereen deze vrij kan 
inkijken en fotocopiëren.
In de leesbibliotheek staan nu zo'n 7000 
titels te r  beschikking: bundels en bloem-
lezingen en ve rd e r alles waar u alleen 
maar hebt van durven d ro m e n ...: poëzie- 
onder wijsmethodes (Guido Gezellig en
Basiel Van T oeteren), encyclopeclieken en 
lite ra tu re lu u r-g esch ied en issen .

Hane staart

Het tweede luik van dit opzet b reng t u in 
de tijdschriftenbib lio theek , rijkelijk 
voorzien van alle belangrijke, minder 
voorname, te r  ziele gegane, nog levende, 
h istorisch  gewichtige, grote of kleine 
literaire  en /o f culturele tijd sch riften .
Zeer in te ressan t en vaak geraadpleegd 
zijn de ongeveer 1500 knipselm appen, 
waarin alle w etensw aardigheden over dich-
te rs  (v /m ), strom ingen, poëziewedstrijden 
en -m anifestaties. Er is ook gedacht aan 
een ruim bestand  dat bij elke naam van 
een d ich te r(es) of lite ra ir tijd sch rift 
een adres spuw t.

Angst nr.37

Voor wie zich onverdro ten  of u it lief-
hebberij met poëzie bezighoudt biedt het 
PC een groot aanbod van cu rsussen  en 
w erkgroepen: workshops voor wie zelf ge-
dichten sch rijft waarbij een d ich ter je 
begeleid t, info-avonden over poëzie- 
strom ingen, v rouw enliteratuur (b u rp , euh, 
ëtsje, K ristien Hemmerechts, Het Gezin 
Van Pamela, lolilalaloe; voor Recht Op 
Antwoord: schrijven bureel blad nr.4196
onder de naam V ictoria), c rea tie f sch rij-
ven , . . .
Elk jaar o rgan iseert het PC de Middagen 
van de L ite ra tuu r: boeiende interview s
met sch rijvers of sch rijfs te rs . Zijn 
reeds de revue gepasseerd : Willy Spille-
been, Charles Ducal, Gwij Mandelinck, 
K ristien Hemmerechts, . . .

The Raven

In 1985 nam het PC de oude reeks Bladen 
voor de Poëzie over en geeft nu elk jaar 
v ier frisse  bundels uit in een aan trek -
kelijke vorm geving. Het was de bedoeling 
elk jaar v ier bundels uit te geven: fei 
of twee debuten en ëbi of twee gevestigde 
waarden naargelang , plus ëbi verta ling .
Dat kan nu niet meer door wat Willy 
T ibergien , d irec teu r van het PC, zo mooi 
omschrijft als "de financiële w urg-
technieken van de Vlaamse overheid", 
waarmee hij vermoedelijk de schandelijk 
te late u itbetalingen van subsid ies be-
doelt (zoals het nog steeds niet over-
geschreven hebben van de subsid ies voor 
het 'w erk ingsjaar' 1989 in maart 1990), 
het opzettelijk verw arren  van aalmoezen 
met subsid ies en een u itgeverscon trac t 
eisen van sch rijvers die men dit weigert 
w eg en s ... opdat die sch rijvers in aan-
merking zouden komen voor een w erkbeurs, 
enzovoort, e n zo v o o rt... Allez P a tr ic k ...  
Driewerf hoera voor onze m inister van 
C ultuur! Lang zal Vlaanderen leven!

Wat bij veel mensen een lichtje zal doen 
branden  zijn de bloemlezingen die bij het 
PC sinds kort van de persen  rollen.
Openen de reeks: Guido Gezelle, Karei van 
de Woestijne en Paul Van O stayen, niet 
van de m inste, me dunkt (herlezen , h e r-
lezen !) . Goeie selectie en goed voor uw 
b eu rs , d .w .z . niet d u u r. Bloemlezingen 
uit het oeuvre van Claus (Hugo! Hugo!) en 
Paul Snoeck staan op stapel.
Buiten reeks worden ook een aantal bun -
dels uitgegeven zoals het opgemerkte 
debuut van d ich ter-perform er Coenraed De 
Waele.
Een andere , opmerkelijke daad vond plaats 
op 1 november 1983, toen de eerste  
poëzietelefoon aangesloten w erd. Als u

het nummer 091/243 243 draait spoelt er 
elke week een ander gedicht in de intimi-
te it van uw oor, ingesproken door de 
d ichter (es) zelf of een voord rach tkun- 
s te n a (a ) r (e s ) .

De Wangebeden

Als je d h r. T ibergien naar zijn mening 
v raag t over het cu ltuurbeleid , de over-
heidssteun  en dit meerbepaald ten aanzien 
van het Poëziecentrum , klimt hij wel-
willend op zijn stokpaard  om aan een 
razend tempo de tape van je casse tte -
reco rder te verslinden . Wegens financiële 
moeilijkheden leende Schamper even enkele 
stukken  tape van De Morgen, met wie ze 
zich financieel wel kan identificeren .

D hr. T ibergien: "Dit is feb ruari 1990.
Ons centrum heeft vandaag nog twee mil-
joen te goed van de 2,5 miljoen die ons 
zijn toegezegd. Schriftelijk . Voor het 
w erkingsjaar 1989 w elteverstaan! Nu zou 
ik graag eens van al die beleidsm ensen-
willen horen hoe wij het Poëziecentrum 
kunnen runnen  volgens het model van een 
klein bedrijf , waarover ze het zo graag 
hebben . Zonder geld d u s ."
"Men eist dat we meer en meer optreden 
als 'cu ltu u rm an ag ers ', weet je wel. Okee, 
het Poëziecentrum is dan maar een klein 
cu ltuurbedrijfje  in vergelijk ing met De 
Munt, het NTG, het Festival Van Vlaan-
deren , of noem het maar op, maar ook van 
ons eist men dat we zoals managers in de 
privèsector tew erkgaan ."
"We moeten wel gedeeltelijk draaien op 
overheidsgeld , het kan niet an d ers . Wel, 
dat die overheid zich dan ook wat soepe-
ler opste lt. Als men dan toch met het 
bedrijfsleven wil vergelijken: wij weten 
nooit waar we aan toe zijn bij het begin 
van een w erkingsjaar, daar moet je bij 
een privÖDedrijf maar eens mee aan komen 
d rag en ."

Paroles

"We zitten met een kaskred iet van 600.000 
f r . Iedereen van onze Raad van B estuur 
heeft zijn eigen huis borg gesteld om dit 
te verk rijg en . Met een langlopende lening 
e r bovenop. Dat gebeurt allemaal uit 
liefde voor de lite ra tu u r en de poëzie. 
Maar waar gaan we naartoe? Er zijn g ren -
zen, hoor. Daarom sp reek  ik van w urgtech-
nieken ."
"In een pessim istische bui d u rf  ik wel 
eens denken dat ze het doelbewust zo

regelen , dat ze zeggen: 'We gaan je geld 
geven, maar eigenlijk hebben we liever 
dat je er mee ophoudt."

"Ikzelf ben de enige persoon in vaste 
d ienst. Er werken nog twee mensen, p a r t-
time, als gesubsid ieerd  contractueel. Dit 
is volkomen onhoudbaar. Het moet maar 
eens gedaan zijn met dat vrijw illigers-
w erk. Onze toelage wordt niet alleen 
hopeloos te laat u itbetaald , ze is ook 
veel te klein. We zouden gesubsidieerd 
moeten worden in de orde van de grootte 
van een klein theatergezelschap . Vijf 
miljoen per jaar is een minimum. En dan 
willen we best blijven zorgen voor bij-
komende eigen inkom sten, wat we nu ook 
doen. Dat wordt ons dan nog verw eten ook 
door sommige overheidsm ensen: 'Dat we ook 
nog eigen inkomsten hebben!" '
"Er moet dringend personeel bijkomen. In 
een volwaardig s ta tu u t. Zo kunnen we 
gemakkelijk voor tew erkstelling  zorgen

ook. Want werk is er zat. Hier liggen 
minstens 10 m anuscripten van d ich ters die 
we graag zouden laten debuteren  met een 
bundel. Maar het kan n ie t. Plus 20 è 30 
m anuscripten van au teu rs die al bij ons 
konden debuteren  en die we graag zouden 
blijven volgen, die klaar zijn voor een 
tweede of een derde bundel. Jammer toch ."

Het Sienjaal

Een maand la ter zegt hij me dat hij al 
verschillende keren in het kantoor van 
d h r. Dewael gestaan heeft met de d ringen-
de v raag  of hij a lstublieft eens wou 
komen kijken naar het werk dat het PC 
v errich t ("Ik  heb niks te verbergen") en 
waar P .D . eigenlijk 'subsid ies ' aan 
geeft. Wie een kijkje neemt in de Hoorn-
s tra a t 11 zal g raag toegeven dat het PC 
een goed verzorgd  gebouw is (wat van wat 
't  s tad  met zijn gebouwen doet niet ge-
zegd kan worden) en dat alle verdiepingen 
als fr isse , aantrekkelijke ruim tes inge-
rich t zijn, zij het met weinig middelen. 
Im provisatie geblazen en crea tief talent 
op scherp . Misschien zal dat een nieuwe 
geniale reden zijn voor d h r. Dewael om 
v e rd e r te kaarten  op de afdeling be-
groting: 'Maar kijk eens aan wat ze doen, 
wat ze met hun crea tiv ite it en schaarse 
centen toch al p re s te re n ! '

SCHAMPER werd in al zijn nieuw sgierigheid 
toch nog naar het oord "In het begin was 
er Woord" gedreven . Vraag v s . antwoord, 
volzin v s . volzin:

- Zijn e r momenten geweest dat u het 
bijzonder moeilijk had? Dat u dacht dat 
het allemaal een maat voor niks was?

"N atuurlijk zijn e r momenten geweest dat 
ik me de vraag  stelde: 'Waar ben ik mee 
bezig?' Dat kan in elk beroep voorkomen. 
Wat dit soort werk soms zo lastig  maakt, 
is dat je je met zoveel moet bezighouden, 
financiën en adm inistratie , wat niks met 
eigenlijke poëzie te maken heeft. Ik ben 
er haast dag en nacht mee bezig. Je wordt 
ook voortdurend  het mes op de keel gezet, 
bijvoorbeeld als subsidies te laat komen.
Dan ben je meer met geld bezig dan met 
poëzie. Soms boek ik een succes en
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Maar koop de vaas.

STEEL MAGNOLIA'S

daaruit pu t ik weer moed. 1985 was een 
heel slechte periode: het PC stond op
springen toen we geen subsidies meer 
dreigden te krijgen . Voor mezelf was 1989 
minder gelukkig: . een zw^ar., auto-ongeval.
Ik weet ’ niet- of ik hêt nog zou doen als 
ik mocht herbeginnen . Niet omwille van de 
poëzie, maar omwille van de hele romp-
slomp e rro n d ."

De Bloemen 
van het Kwaad

"Het is een fru s tra tie  om te zien dat er 
zoveel kapitaal c ircu leert in de commer-
ciële sec to r, terwijl men in de culturele 
sec to r, alle vooroordelen ten sp ijt, ook 
heel hard  w erkt. Toch wordt daarin niet 
gei'nvesteerd . Men investeert liever in 
een fabriek van kartonnen dozen omdat men 
dan zeker is van zijn w inst. In een vzw 
als de onze moet je tegelijk het idee 
bedenken, het uitvoeren en e r nog geld 
voor vinden ook. In een bedrijf zijn dat 
drie verschillende functies ."
"Het is een leugen dat e r in Vlaanderen 
geen geld voorhanden is , als je ziet dat 
hoeveel geld e r naar sponsoring gaat. 
Enkel mammoetmanifestaties zoals het 
Festival van Vlaanderen of Europalia, die 
uitgebreid in de pers behandeld worden, 
kunnen op sponsoring rekenen . Wij kunnen 
ons ook niet tot doel stellen om, zoals 
in een bedrijf, jaarlijks onze verkoop op 
te drijven , omdat het p roduk t e r zich 
niet toe le en t. "

-  Beschouwt u zichzelf dan als een idea-
list ?

"Idealist is wel een versle ten  woord, 
maar je moet er echt in geloven om er mee 
te kunnen doorgaan. Er is niet veel mee 
te verd ienen . Oorspronkelijk was ik be-
stemd voor de commerciële sec to r. Ik had 
daar ook kunnen blijven, in grote bed rij-
ven als Bayer of Unilever. Ik voelde me 
daar ech ter niet zo goed b ij."

De Feesten 
van Angst en Pijn

- Een organisatie als het PC moet enorm 
veel energie vergen . De respons op poëzie 
is toch niet zo groot?

"De drempel bij poëzie ligt na tuurlijk  
hoger dan bij proza: gedichten zijn ab-
s tra c te r . Het PC wil precies die drempel 
verlagen en het medium opentrekken naar 
een b red e r publiek, zodat men eindelijk 
eens de stap zet om een bundel open te 
slaan, te ontlenen in de bibliotheek en 
men daar ook eens v raag t om een bepaalde 
poëziebundel aan te kopen. Dat doet men 
wel voor geschiedenis- of kookboeken. 
Aangezien de media e r geen aandacht aan 
b e s teed t, bestaat poëzie ook niet voor 
het grote publiek. Als ze alleen manifes-
ta ties als de Nacht der Poëten of Negen 
Beaux Forts verslaan , of de u itre ik ing  
van de S taa tsp rijs , k rijg t de doorsnee 
lezer slechts een fragm entarisch beeld 
van wat e r leeft op dat v lak ."

Het Weerlicht 
op de Kimmen
"In het lessenpakket van het middelbaar 
onderwijs wordt poëzie meestal s tie f-
moederlijk behandeld, wat niet direct 
aanzet tot een levendige belangstelling 
voor poëzie. Daarom vind ik het niet 
slecht dat e r veel m anifestaties zijn, 
zowel grote als kleine. Waarom zet een 
jeugdclub zelden poëzie op zijn affiche? 
Mensen als Jules Deelder of Coenraed De 
Waele zijn daarvoor e rg  gesch ik t, omdat 
ze de overgang naar serieuzere  poëzie 
vergem akkelijken. Zij b rengen performance 
poëzie, al hoeft een d ich ter niet nood-
zakelijk op het podium rond te  huppelen 
om zijn publiek te boeien. Je kan ge-
dichten ook gewoon goed voorlezen. Kijk 
maar naar Claus: di.e leest gewoon zijn
gedichten , maar dan wel met een stem en 
met prèsence. Miriam Van Hee, die fluis-
te r t haar verzen de zaal in , maar weet 
toch aandacht en respect af te dwingen. 
Een perform er kan trouw ens ook zo tekeer 
gaan dat hij de mensen afs too t."

-  Wat is voor u de verd ienste  van de 
poëzie ?

"Maatschappelijk gezien heeft poëzie na-
tuurlijk  weinig nut of impact. Wat ik er 
zo boeiend aan v ind , is dat men in zo 
weinig regels zo veel kan zeggen, een 
hele leefwereld kan oproepen, terwijl de 
prozai’st daar pagina 's voor nodig heeft.
Het is frappant da t, hoewel e r weinig 
poëzie gekocht w ordt, mensen bij bepaalde 
gelegenheden vaak te rugg rijpen  naar be-
paalde gedichten . Ik heb nog niet veel 
mensen horen zeggen: 'Ik  lees die roman 
keer op k e e r . '"

Op de terugw eg. "Kijk, je schoenen zijn 
van perkam ent! Ach mijn v rien d , deze 
wereld is de échte n ie t."  (Hans Lodeizen)

Shirley Valentine

SHIRLEY VALENTINE v erte lt het verhaal van 
een eenzame ziel, zoals opgetekend door 
haar keukenm uur. In een vreem de, begees-
terende monoloog ontleedt Shirley haar 
kleine w ereldje, dat re ik t van het aan-
rech t tot de superm arkt en te ru g , en de 
g ro te , boze wereld daar omheen. "Het 
huwelijk is als het M idden-O osten", v e r -
trouwt ze haar muur (en tegelijkertijd  
ons) toe, "er is geen oplossing". Tot ze 
plots de kans krijg t met haar feminis-
tische vriendin -feministe geworden toen 
ze haar man in bed betrap te  m e t.. .  de 
melkboer- een vakantie in Griekenland 
door te b rengen . Al vlug is ze ech ter ook 
daar alleen, en dus zet ze haar verhaal 
v erder tegen een ro ts aan het s tran d , 
hoewel die haar natuurlijk  onmogelijk kan 
vers taan . (Hij is doof.)
SHIRLEY VALENTINE is , u hebt het al 
beg repen , geen gewone film. Het is een 
one-woman-show, een van melancholie en 
een spatje b itte rheid  doordrenkte alleen-
sp raak . En als zodanig een meer dan 
waardig alternatief voor uw eigen ge-
wauwel na een avondje h ijsen.

Steel Magnolias

Vooroordelen.
Ze sluipen vaak ongem erkt mijn hoofd 
binnen (de deur is nooit op slo t, e r valt 
toch niets van enige waarde te stelen) en 
zijn e r , eenmaal gesettled  in de wat 
kale, maar toch vrij comfortabele kamer-
tjes daarbinnen, nog moeilijk u it weg te 
d rijven. Wat be tre ft STEEL MAGNOLIA'S 
zijn ze zelfs niet onaangekondigd komen 
binnenvallen. Via duizend spotjes op MTV 
(jawel, ik heb kabel daarboven!) en een 
miljoen affiches tegen de muren hadden ze 
kond gedaan van hun nakende komst en toen 
een vriendin  (die het nochtans goed met 
me meent) had bevestigd  dat het " inder-
daad een film was met een lach en een 
traan" voelde ik hoe ze al n ijver bezig 
waren de enigszins beschimmelde muren van 
vers lentegroen bloemetjesbehang te  voor-
zien. En ja , g isteren  kwamen ze al langs 
met de v raag  of ik ze geen zes eieren en 
wat zout kon lenen.
Nu ben ik (wat kwatongen ook mogen be-
weren) een vrij sociaal mens, en g isteren  
heb ik m'n nieuwe logies dan ook meege-
nomen naar de laatavondvertoning van de 
film van herkom st. Had ik be te r niet ge-
daan, want toen het licht weer aanging, 
waren ze verdw enen, met m'n sigare tten  en 
mijn au to sleu te ls!
Vooroordelen weg dus, re s t mij nog het 
na-oordeel (en als we bepaalde h a rd -
nekkige geruchten  mogen geloven: het
Laatste O ordeel). STEEL MAGNOLIA'S 
slaagt erin  lichtvoetigheid draaglijk te 
houden en omzeilt (zelfs met enige zwier) 
de clichës van het Een Lach En Een 
T raan -gen re . N atuurlijk , e r worden mensen 
geboren en er gaan mensen dood en er 
worden er weer geboren en het is de be-
doeling dat de daarbijhorende emoties 
OVERslaan op de toeschouw er, maar ze 
worden er tenm inste niet INgeslaan. En, 
wat nog belangrijker is , de lach over-
heerst in ruime mate. Tenminste, voor wie 
het niet op de zenuwen k rijg t van het 
Zuiders Schuurpapier-A m erikaans waarin de 
zes archetypen  zich tot elkaar rich ten , 
en voor wie bereid is zich over te geven 
aan het ware leven zoals men in Hollywood 
denkt dat het ware leven e ru it ziet.
Hint: het is met een lach en een traan .
Dit laatste voeg ik alleen toe in een 
ultieme poging m'n vooroordelen, maar 
vooral m'n sigare tten  en autosleutels, 
te ru g  te v inden. Maar neen. Ik moet toe-
geven dat STEEL MAGNOLIA'S me geen 
ogenblik verveeld  heeft, dat ik me zelfs 
geam useerd heb , en dat ik niet in m'n 
stoel heb zitten draaien , noch m'n 
correspondentie heb doorgenomen toen 
links en rech ts van mij de zakdoeken 
werden bovengehaald. Ik ben ook niet o n t-
ro erd , maar dat voorrecht hebben alleen 
waarlijk grote films. En dat is STEEL 
MAGNOLIA'S natuurlijk  n ie t.
Het is gewoon een ontspannende, onder-
houdende familiefilm. (En hop, daar gaat 
mijn geloofwaardigheid en , verdomme, mijn 
b an k k aa rt!)

In Country

A .l)  V rijdagavond om streeks 23.30u werd 
op de M artelaarslaan Marcel G. (58) 
uit Gent aangereden door een p e r-

sonenauto. De voetganger, die ook nog 
door een tweede auto werd aangereden , 
werd in kritieke toestand  naar het UZ 
overgebrach t.

2) Het duo knevelde Schlomo G. (36), 
plakte zijn mond dicht met kleef-

p le isters en verdoofden hem met 
chloroform. ( . . . )  Agenten van de stede-
lijke politie waren snel te r  p laatse en 
vonden het overleden slach toffer. Schlomo 
G. was vader van negen k inderen , een 
tiende was op komst.

3) Omstreeks 8.30u werd zoon Gustaaf R. 
(52) die naast zijn moeder woonde, 
opgeschrik t door een hevige knal.

Hij rende naar buiten en liep de woning 
van zijn moeder (80) binnen waar hij haar 
als een brandende toorts aan trof. Zij 
werd met zware brandwonden overgebracht 
naar het AZ in Leuven. Haar toestand is 
k r i tie k .

4) Al dat filmisch leed in de wereld. 
Moeten ze toch weer een film over 
Viëtnam maken.

B. Wat is een Jezusdieet?
Ja , u daar.
Neen, het is geen dieet op basis van 

volkorenhosties.
Niemand?
Wel, het is een dieet waarbij je aan 

Jezus beloofd op uw voeding te le tten  en 
te verm ageren, want jezelf kan je bedrie-
gen maar Jezus n ie t.

Dit en andere wetensw aardigheden (Er 
was ooit, enige tijd  geleden, een v re se -
lijke oorlog in Viëtnam/ Als je de pil 
niet neemt kun je zwanger w orden/ Bill en 
Bob zijn vaak voorkomende voornamen in de 
Verenigde S taten) zijn te ru g  te vinden in 
IN COUNTRY: een film!

C. Met een ou tstand ing  Bruce Willis en
een op de heupgew richten werkende
Emily Lloyd.

Glory

U wist het al sinds GONE WITH THE WIND: 
de Zuidelijken w aren, op een paar schaar-
se uitzonderingen na, xenofobische boere- 
lullen die hun hersenen meedroegen in hun 
zadeltassen. En draai en keer het zoals u 
wilt, ook Rhett Butler was weinig meer 
dan een opgespoten opportun ist met d raad- 
sno rre tje .
Nee, dan de Noordelijken! U wist het al 
dankzij DE BLAUWBLOEZEN: de Yankees wa-
ren , op een paar schaarse uitzonderingen 
na, waarachtige helden die het h a rt op de 
juiste plaats droegen. En draai en keer 
het zoals u wilt, Sergeant C hesterfield 
veren ig t in zich toch alle eigenschappen 
van de ongekunstelde, viriele man.
V ergeeft u mij als ik de zaken enigszins 
blauw -grijs voorstel, maar ik heb zopas 
GLORY gezien en het schem ert me nog wat 
voor de ogen.
GLORY verte lt het ongetwijfeld zeer ware 
verhaal van 54ste Compagnie, die volledig 
uit zwarten bestond . Ze hebben een leven 
van slavernij ach ter de ru g , k regen  zopas 
hun lang verhoopte vrijheid en tekenen 
als reactie (de stoem erikken!) vrijwillig 
voor het leger. Aan het hoofd van dit 
'colored regim ent' staat Colonel Shaw, 
een nog zeer jong broekje, maar tevens 
een zeer overtuigende Matthew B roderick.
Hij slaagt e r u itstekend  in autorite it 
met onbeholpenheid te boetseren  tot iets 
wat wij hier goedkeurend een 'ak tee r- 
p res ta tie ' noemen.
Wie ech ter bovenal een bovenmenselijke 
inspanning heeft moeten leveren is de 
choreograaf van d ienst. De helft van de 
tijd toont GLORY in panoram ische massa- 
scenes de georkestreerde chaos die 
ambachtelijke oorlogsvoering eigen is .
Wie kickt op lijf aan lijf-gevechten  met 
de blote bajonet, heroi'sche strijd k re ten  
en broederlijke zelfopoffering, schuim-
bekkende paarden en wapperende banieren , 
komt met GLORY volop aan zijn trekken .
Het einde van de film vormt dan ook de 
ware apotheose en tegelijkertijd  ie ts dat 
verdach t lijkt op de Apocalyps. Waarna 
het stil w ordt, de zee nog net zo ru is t 
als daarvoor en in een naschrift opge-
merkt wordt dat dit regiment het verloop 
van de oorlog grondig heeft gewijzigd.
"This was about real men", bedenk ik nog 
ach teraf, terw ijl ik gezellig thu is het 
stof afneem en de bloemen water geef. En 
"Frankly  my d ear, I don 't give a damn".
Maar wel aard ig  om naar te kijken, 
na tuurlijk .

War Of The Roses

The moral is : Dogpeople should not marry 
catpeople. Catpeople should m arry ca t- 
people. Ik wékt h e t, Danny, ik wéét het.
THE WAR OF THE ROSES, een film die met 
een mooie woordspeling u itpak t als tite l, 
en een tite l die toch de lading dek t, zo 
leg je de lat al meteen heel hoog n a tu u r-
lijk. Te hoog, zo b lijk t, want meer dan 
een Amerikaanse uitgave van SCHATJES is 
dit niet geworden.

Het u itgangspun t is : liefde en haat
liggen dicht bij elkaar en wat als de 
balans omslaat? Het resu ltaa t is: een 
opeenstapeling van tre iterspelle tjes en 
rav issan te  vech tscènes. Dat klinkt op 
zich niet slech t, maar het is bijzonder 
jammer dat de makers slechts op èbi vorm 
van humor gewed hebben: het soort humor
dat een slachtoffer nodig heeft. Het is 
lachen en tegelijkertijd  blij zijn dat 
het jezelf niet over komt. En in dat geval 
vergaat het lachen mij v lug . Vooral omdat 
er geen sprankel originaliteit, geen 
sp lin ter van het knetterend  vuur dat 
tu ssen  man en vrouw gesuggereerd  w ordt, 
te ru g  te vinden is in de dialogen.
THE WAR OF THE ROSES is : de fragmenten
die u her en der opgepikt heb t, aangevuld 
met close-ups van Danny DeVito, die het 
verhaal van de Roses v e rte lt. "Quite a 
s to ry , eh", besluit die.
Maar het ligt eraan hoe je 't  verte lt.

Tango & Cash
Stallone is een m eester van de suggestie.
Hij suggerèért dat hij ak tee rt. Terwijl 
hij zich voor TANGO & CASH alleen heeft 
vermomd. Maar dèt heeft hij wel goed 
gedaan.

Milou En Mai
'Mai' s taat voor Mei '68, een historische 
maand in uw, maar vooral mijn leven.
'Milou' is een wat excentrieke vijftiger 
die nog bij zijn moeder woont, in een 
groot landhuis in het Franse Binnenland. 
MILOU EN MAI verhaalt de gebeurtenissen 
die volgen op de plotse dood van het oude 
m oedertje, wanneer alle familieleden op-
duiken om de begrafenis te regelen en 
have en goed te verdelen . En waar men 
mensen samenbrertgt in een 'huis clos' ge-
beuren (zo weten we sinds HET SAKRA- 
MENT) de vreem dste dingen.
MILOU EN MAI is het verhaal van een man 
die in juni niet meer zal zijn wie hij in 
april nog was. Daarvoor zorgen de u it-
wasemingen van de dood, de echo's van de 
revolutie in Parijs, de opgelegde iso-
latie door het b randsto ftekort en de 
algemene stak ing , maar vooral de in terne 
spanning die de atmosfeer bezw angert. En 
alles verdw ijnt even snel als het gekomen 
is , alleen is het huis wat leger, is 
Milou een paar illusies armer en weet 
niemand wat juli en augustus zullen 
b ren g en .
Alles doet ech ter vermoeden dat het een 
regenachtige zomer wordt.

ief

SHIRLEY VALENTINE 8/10
STEEL MAGNOLIA'S 7/10 Deca
IN COUNTRY 3/10 Skoop
GLORY 5/10 Deca
THE WAR OF THE ROSES 3/10 Deca
TANGO & CASH 5/10 Deca
MILOU EN MAI 7/10 Sphinx
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