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H e t  H u i s Spelling slaat weer tilt te...

C U L T U U R  M E T  D E  C  V A N  K IO S K
Als je geregeld eens De Brug of resto Overpoort bin-

nenwandelt (om je handen te wassen, bijvoorbeeld), heb 
je er niet naast kunnen kijken: die blau w-en-knalgele vorm 
(foto: grijs-knalgrijs) die jou nu al twee weken toeschreeuwt 
dat het nee, gèèn dreupelkot is, maar ondertussen wel 
mooi zijn ware identiteit verborgen houdt. Schamper deed 
navraag, ontsluierde het mysterie, en publiceert vanaf 
deze week het ware verhaal in afleveringen. De cultuur- 
kiosk: Waarheid en Mythe.

Zo’n tweetal jaren geleden vatte studentenbeheerder 
Filip Lefevere het plan op om enkele leegstaande en ver-
vallen panden van de RUG in de St. Pietersnieuwstraat in 
te richten als een ontmoetingscentrum voor studenten en 
knooppunt voor culturele informatieverspreiding. Hetzgn. 
Cultuurhuis-project liep echter op een sisser af, 
hoofdzakelijk omdat noch de Sociale Dienst van de RUG, 
noch het Rectoraat wenste op te draaien voor de hoge 
kostprijs die ermee gemoeid was. Het project werd voor 
onbepaalde tijd in de ijskast gestopt, maar niet voor er een • 
klein broertje uit afgescheiden werd: de cultuurkiosk.

Het opzet van de twee kiosken die nu opgesteld staan 
in resto Overpoort en in De Brug is eenvoudig: ervoor 
zorgen dat studenten makkelijker de nodige informatie 
vinden als ze eens een stapje in hun geliefkoosde univer-
siteitsstad willen wagen dat verder strekt dan de Over-
poort of Decascoop. Aan de persoon die de kiosk bemant/ 
bevrouwt kunnen ze toeristische folders vragen, theater- 
brochures, stadsplannen, exemplaren van Uit in Gent, en 
dergelijke meer. Aan de glazen wanden van de kiosk zelf 
kunnen diverse affiches opgehangen worden.

De cultuurkiosken zijn er gekomen in samenwerking 
met de Dienst Culturele Aangelegenheden van de stad 
Gent. De kiosken worden op het middaguurbemand door 
personeelsleden van deze dienst en van de Dienst voor 
Toerisme. De ingenieuze hardware - de kiosken zelf 
worden opgebouwd zonder één nagel en kunnen in een 
mum van tijd afgebroken worden voor vervoer - werd 
geleverd door de Sociale Dienst van de RUG. Schepen 
van Cultuur Rudy Van Quaquebeke verklaarde op een 
persconferentie waarom de stad zo’n heil ziet in een 
dergelijk project. Van Quaquebeke gelooft immers heilig 
in de economische pluspunten van culturele sponsoring 
(en hoopt deze trouwens binnenkort te kunnen staven met 
cijfers van een onderzoek dat de RUG hieromtrent zal 
uitvoeren), en zietde cultuurkiosken als een middel om die 
culturele sponsoring te bevorderen en te doen aanslaan 
bij het potentieel grote publiek dat gevormd wordt door de 
universiteitsstudenten.

De vraag is echter of er wel behoefte is aan een kiosk 
waar je enkel wat algemene informatie en foldertjes kan 
bekomen, en dus bijvoorbeeld geen theaterboekingen 
kan doen. Bovendien werden de kiosken zonder enige 
voorafgaande campagne of aankondiging gedropt tussen 
de studenten, die ook niet wisten wat ze van die persoon 
in dat glazen hok moesten denken, laat staan hoe er mee 
om te gaan. Het blijkt trouwens dat het opvragen van in-
formatie doorgaans beperkt blijft tot het meenemen van 
een stadsplan of een Uit in Gent. De dame die ‘s middags 
de kiosk in de Brug openhoudt wist ons ook nog te melden 
dat de belangstelling in de tweede week teruggevallen 
was van 17 aanvragen op een middag naar twéé.

AMNESTY INTERNATIONAL: 
OPROEP AAN DE BEVOLKING

De studentenwerkgroep van Amnesty International houdt 
elke tweede woensdag van de maand een een voorberei-
dende vergadering. De eerstvolgende vergaderingen 
zullen dus plaats vinden op 14 november en 12 decem-
ber, telkens om 20 .00 h  in De Brug.
Elke vierde woensdag van de maand is er ook een 
Briefschrijfavond, eveneens om 20 .00H  in De Brug. 
Allen op post dus op 24 oktober, 28 november e,i 19 de-
cember.

Waar moet het dan heen met de cultuurkiosken? Op 
zich zijn ze een tien waard qua idee, en ongetwijfeld een 
(aanzet tot) verrijking van het culturele studentenleven. 
Toch kan men bezwaarlijk aannemen dat ze een lang 
leven zullen beschoren zijn indien ze zo’n beperkte serv-
ice blijven leveren. Vorm: nul.

Afwachten geblazen, dus. En volgend jaar eens kijken 
of de RUG misschien twee dreupelkoten rijker is.

S e x Schamp, Schamper, Schampst

P R O F IC IA T  I
Inderdaad: proficiat! Dit maal heeft u onze welge-

meende gelukwensen méér dan verdiend. U heeft immers 
een Schamper in de wacht gesleept en al weet u het zelf 
misschien nog niet: dit zal uw leven totaal veranderen. 
Vergeten zijn voortaan de kille winteravonden zonder ook 
maar iets om u aan te verwarmen, amen en uit de een-
zame schrokpartijtjes in uw gezellige resto, voltooid verle-
den tijd de oneindige sleur van een doods college tussen 
twee pauzes in. Voortaan staat uw multifunctionele lijfblad 
altijd ter uwer beschikking. Schamper: de fakkel die uw 
knoestige knoken eindelijk nog eens in vuur en vlam zal 
weten te zetten. Schamper: het peper en zout op uw 
voedselarme en vetrijke maaltijd. Schamper: uw gezel in 
barre en dorre tijden. Kortom: Schamper.

Voor wie het nog niet wist: Schamper is Het Enige 
Echte Officiële En Van Hogerhand Erkende En Gesub-
sidieerde Blad Van, Voor En Door RUG-studenten. Twee 
maal per maand, van oktober tot april, graait een kleine, 
maar enthousiaste ploeg Schamperaarsin het overweldi-
gende nieuwsaanbod dat de Gentse universitaire micro- 
cosmos telkens weer genereert. Schamper probeert deze 
blijde boodschap op een creatieve, maar kritische en 
deontologisch verantwoorde manier te brengen. Daar-
naast wordt ook de culturele mens gevoed. Speciaal 
afgerichte medewerkers speuren vanuit hun versterkte

bunker de horizon af, op zoek naar cinefiele, theatrale, 
muzikale en literaire wetenswaardigheden.

I

Trouwe lezers zullen merken dat aan het aloude 
Schamper-concept nauwelijks iets veranderd is. De namen 
in de colofon komen en gaan, maar de spirit blijft altijd 
dezelfde. Zo spijt het ons zeer dat we al een tijdje elk 
contact verloren hebben met onze oude huis-kladjes- 
schrijVer Erik Von Crompuy. Hij zou het laatst gesig-
naleerd zijn in het gezelschap van Peter Deckmyn, op een 
cruise ter hoogte van de Golf van Oman, al zijn onze 
bronnen hierover niet formeel. Ter vervanging van zijn 
verhelderende bijdragen hebben we gelukkig wel de hand 
kunnen slaan op de privé-briefwisseling van een wel zéér 
enthousiaste kersverse eerstekanner.

Voor de rest blijft alles bij het oude. Schamper zal u 
zelfs nog beter dan vroeger kunnen informeren over leven 
en liefdes van de sleutelpionnen van het Studentenhuis 
De Brug. Schamper zetelt nu op de tweede verdieping, 
nèèst de Studentenbeheerderen de student-leden van de 
Raad van Beheer. Dit betekent meteen dat nog steeds 
minstens de helft van de artikelen over ons aller Filip 
Lefevere zullen gaan. Volgende week vooral niet te 
missen: Kook uw spaghetti zoals Filip Lefevere! Op een 
onbewoond eiland met Filip Lefevere!! Het kinderverdriet

van Filip Lefevere!!! En Filip Lefevere over Sex!!!!

Ook de andere notabelen onderhouden met Scham-
per de opperbeste betrekkingen. Zo is onze hoofdredac-
teur de enige ter wereld die met de rector in spijkerschrift 
correspondeert. En ik zelf durf op vroege vrijdagochtenden 
wel eens een polka in te zetten met Sara Deckmyn. Om 
van Geert Lambert, Frog Wittock en Luc Slimbrouck nog 
maar te zwijgen. Kortom: wij weten het altijd het eerst, het 
best, het heetst van de naaldst.

Maar wat verwacht Schamper van u in ruil voor al dit 
fraais? Naast uw eeuwige trouw en het nummer van uw 
bankkaart zijn wij ook nog steeds op zoek naar medewerk-
ers op alle niveaus: studenten die mee artikelen willen 
schrijven of die de lay-out willen verzorgen, fotografen, 
spionnen die vanuit verschillende faculteiten berichtjes of 
hete roddels doorsturen, koffiedames en gezelschaps- 
heren. Kom dus onmiddellijk naar ons lokaal, leg uw 
schroom af aan onze drempel, veeg er uw voeten aan en 
treed binnen. Niet kunnen schrijven is absoluut geen 
bezwaar, daar zijn wij het levende bewijs van. Schamper 
komt elke donderdag samen om 19u in Studentenhuis De 
Brug, St-Pietersnieuwstraat 45, glazen deur rechts, trap 
op, tweede verdieping. Eerstvolgende séance: 18 okto-
ber. Better be there!

VP SCHAMPERMANS

I n g e z o n d e n  B r i e f

M A M A  M IA,
Goed aangekomen in Gent. Nietzonderenige vertrag-

ing evenwel. Zat niet onmiddellijk op het juiste spoor. 
Kwam ergens in de Ardennen aan. Gent is Rome niet. 
Weet ik nu. Meteen twee uur achterstand op m’n schema. 
Nu al. Nog voor het eigenlijk begonnen is. Mag er niet aan 
denken. Doe het dan ook niet. Morgen inhalen. Extra laat 
doorwerken. Moet kunnen. Zal gebeuren.

Uiteindelijk toch nog Gent binnengerold. Reusachtig 
station. Twaalf sporen! Winkels! Verbluffende dingen: 
Kranten! Boekjes! Bier! Toiletten! Heb deze laatste on-
danks acute hoogdringendheid toch links laten liggen: 
zeven frank! Paste niet in m’n budget. Moet opletten. 
Leven is duur. In de stad.

Was al donker toen ik buitenkwam. Op goed geluk 
rechts afgeslagen. Niet slecht gegokt. Kwam in een pra-
chtig groot bos tgrecht. Als in een sprookje. Na lang 
zoeken een geschikte boom gevonden. Net begonnen 
m’n blaas leeg te schudden, toen een vriendelijke heer 
kwam vragen of hij memochthelpen.Geenbezwaar. Eén 
ging nog. Toen stonden er opeens tien die allemèèl 
wilden. Werd me iéts te veel. Ging me iéts te ver. Heb me 
serieus kwaadgemaakt. Hielp niet. Bleven maar aandrin-
gen. Heb toen maar m’n noodrantsoen aangesproken. 
M’n blikken tomatensoep. Met balletjes. Bekogelde ze 
ermee. Ging vrij goed. Tot m’n munitie op was. Schakelde 
toen noodgedwongen over op m’n voorraad reserve- 
slipjes. Een minder gelukkige keuze. Zo bleek. Werder 
wilder dan ooit. Ben dan maar gaan lopen. Nog veel heren 
tegengekomen. En boomwortels, plassen, vuilnisbakken.

Toch nog uit het bos geraakt. Grote weg overgesto-
ken. In een gezellige straat beland. Héél gezellige straat. 
Niets dan cafeetjes. Heb er mij enegenomen. Moest even 
tot m’n positieven komen. De rest van de kroeg ook. Veel 
vrienden gemaakt. Voor het leven. Spreekt voor zich. 
Oneindig veel lol gehad. Oneindig veel gedronken. Denk 
ik. Herinner het mij allemaal zo goed niet meer. Een 
eeuwigheid later wakker geworden. Of toch ongeveer. 
Gat in m’n kop. Houten kop. Barst in m’n schedel. Klinkt 
holler dan ooit. Schroef los. Vermoed ik. Lig ergens in een 
goot. Een mijverder onbekende goot. Kan menietzogoed 
oriënteren. Moet dringend alles eens op een rijtje zetten. 
Vind een en ander niet meer terug. M’n bril, m’n horloge, 
m'n portefeuille. Heb dringend wat geld nodig. En een 
verse voorraad slipjes. Verder alles goed. Schrijf nog wel. 
Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb.

Liefhebbend en toegenegen,

uw immer zwoegende zoon



T  H E A T E R H e t  H u i s

Enkele voorbeschouwingen bij het nieuwe seizoen

H E T BEEST, D E  M E N S , E N  D E  T IJ D
Schamper heeft een nieuwe theaterrecensent. Maar 

daar zit u wellicht niet mee, want onder studenten blijft 
theater een eerder marginale kunstvorm. Omdat de kost-
prijs hoger ligt? Aannemelijk. Omdat de bioscopen cen-
traler (i.e. meer in de studentenbuurt) gelegen zijn? 
Mogelijk. Of omdat een avondje theater echt gepland 
moet worden en wat moeite vraagt? Misschien. Nu ja, wij 
studenten filosoferen niet. Maar ze lezen wèl Schamper. 
Dacht ik toch. Dus verschijnt hiervan nu af aan regelmatig 
een theateragenda met voorbeschouwingen en/of be-
sprekingen.

Time and the man / Bohemian from 9 to 5
De Engelsman Paul Clark, eigenlijkfilosoof en wiskun-

dige, kwam in 1978 terecht bij het ONK-theater in Neder-
land. Stapsgewijs begon hij eigen programma’s in elkaar 
te boksen en sinds 1982 gaat hij volledig solo. InTime and 
the man blijkt zijn fascinatie voor het fenomeen “tijd’’ : een 
man die ten gevolge van de invoering van de Grego-
riaanse kalender onsterfelijk wordt en bovendien een 
sprekende klok is, gaat op zoek naar een seconde om te 
sterven. Clarks typisch Britse flegma tovert dit absurde 
gegeven om in een tragikomedie en het Daliaanse decor 
(rode prisma's, een telefoon, een dode vis) bevestigt de 
geobsedeerdheid van The Man.

Bohemian from 9 to 5 vertelt het verhaal van een kan-
toorklerk diebij hetbeluisteren van jazzmuziekfantaseert 
dat hij een ‘bohemian’ is, en die het numerieke systeem 
omzet in een digitaal (tijd) systeem.

Clarks absurditeit lijkt uiteindelijk een zoektocht naar 
orde en logica.

Duizend Rozen
Dit laatste toneelstuk van Gustav Ernst (1986) ver-

haalt de confrontatie tussen Harry en Kemstock, twee 
bedienden in een winkel voor tuinmateriaal. Kernstock 
domineert zijn vrouw Rita, bazin van de winkel. Gina, hun

dochter diewegens zwangerschap op achttienjarige leeftijd 
niet kon verder studeren, houdt tegen haar zin de zaak 
open en is de vriendin, tevens het slachtoffer van Harry, 
die zijn positie als werknemer tracht te verstevigen. In-
stinct, driften, frustraties. Kortom, de mens.

Oblomov
Franz Xa ver Kroetz liet zich inspireren door het oblo- 

movisme, een begrip geïntroduceerd door Iwan Gontscha- 
rov dat verwijst naar de typische levenshouding van de 
Russische intelligentsia in de tweede helft van de 19de 
eeuw: apathie en traagheid maar ook goedheid.

De Coburger
“Als vorst heb ikgeleefd, als vorst wil ik sterven." In zijn 

laatste uren herleeft Leopold, de eerste koning der Bel-
gen, zijn bewogen (nou ja) leven. Dit monodrama wordt u 
gebracht door Jo De Meyere en een pianist.

De zang van de maskers
Poëzietheater dat uitgaat van de spiritualiserende 

functie van het masker: een afbeelding van de godheid 
wordt gedragen om zich met die godheid te identificeren. 
Het is de bedoeling magie op te roepen, omdat die 
ontbreekt in de moderne maatschappij. (Nvdr: Eigenlijk 
zou de vermelding dat het hier een scheet van Claude Van 
De Berge betreft, moeten volstaan om u deze alinea voor 
altijd te doen vergeten. Maar dit terzijde.)

De Gecroonde Leersse
Pjeroo Roobjee hertaalde deze klucht van Michiel De 

Swaen. Schoenlapper Teunis heeft een dochter, Jaquelijn, 
en twee knechten, Joren en Kosen. Wie van de twee zal 
haar uiteindelijk het hof maken? Ga vooral kijken naar 
Koen Crucke.

DiB

Theateragenda
Oktober
NIEUWPOORT (inlichtingen 091/25.12.96)
Time and the Man Do 18 om 20.30u 

Idee, tekst en spel: Paul Clark (GB)
Regie: Dirk Pauwels

Bohemian from 9 to 5 Vr 19 en Za 20 om 20.30u 
Idee, tekst en spel: Paul Clark (GB)

ARCA (inlichtingen 091/25.18.60)
Duizend Rozen van Gustav Ernst, in ARCA vanaf Do 11 
oktober iedere Wo, Do, VrenZatotenmetZa 1 december 
telkens om 20.00u

Regie: Ronnie Commissaris 
Met: Magda Cnudde, M arijke Pinoy, Ria 

Verschaeren, Eddy Asselbergs en Herman Gilis 
De Coburger van Mark De Bie, in SABBATTINI Za 13, Za 
20, Vr 26 en Za 27 telkens om 20.00u 

Regie: Jos van Gor 
Met: Jo De Meyere

Oblomov van Franz Xaver Kroetz, in zaal ROELAND Wo 
24, Do 25, Za 26 en Zo 27 om 20.00u 

Regie: KarstWoudstra 
Produktie: De Korrekelder, Brugge 

De Zang van de Maskers poêzietheater in ARCAZOLDER 
op Ma 08, Zo 14, Zo 21 en Zo 28 om 20.00u 

Tekst: Claude Van De Berge 
Vertolking: Arlette Walgraef

NT2MINNEMEERS (inlichtingen 091/25.32.08)
De Gecroonde Leerse van Michiel De Swaen hertaald 
door Pjeroo Roobjee, van 20 oktober tot 20 november 

Regie: Hugo Van Den Berghe

S t u d i e

Aanvullende studierichtingen binnen de L&W

WE ZULLEN D O O O O R G A A N ...

Colofon
Schamper is het officiële, ongebonden en pluralistis-

che studentenblad van de Rijksuniversiteit Gent. De re-
dactie bestaat uit vrijwilligers en komt elke donderdag 
samen om 19u00 in studentenhuis De Brug, tweede 
verdieping, St. Pietersnieuwstraat45.Schamperis telefo-
nisch te bereiken via het secretariaat van het studen-
tenhuis, op nummer 091/25.99.39.

Lezersbrieven zijn welkom, naamloos is prullenmand. 
Op grondig gemotiveerd verzoek laten wij uw naam weg. 
Lezersbrieven hebben betrekking op de RUG in het alge-
meen of artikels in Schamper. De redactie houdt zich het 
recht voor ingezonden stukken verkort weer te geven.

Schamper 278 van 17/10/1990

Hoofdredacteur Tim De Cock 
Eindredactie Geert Houck
Redactie Dirk Bouckaert, Willem Coten, Wim Defoort, 
Dirk Jacobs, BertLema, AnjaOtte, Jürgen Pieters, Francis 
Puype, Els Verbeelen, Piet Verbeest, Flor Verschaeve 
Correspondenten Karl Degryse (Koeweit-stad), Michel 
De Waele (Kigali), Bart Verschaeve (Wachtebeke)
Onze spion bij VTM lef Stuyvaert 
Lay-out Tim De Cock, Peter Hinssen

Verantwoordelijke Uitgever
Piet Verbeest
Karei De Stoutelaan 127, bus 15 
8000 Brugge

Drukkerij Drukln DeWeerc.v.,Bledersdijk12,9000 Gent 
Oplage 5000 exemplaren, gratis verspreid in alle facul-
teiten, resto’s en homes van de RUGent 
Verdeler Yves De Buck 
Lezer Kris Halewijck

OXFAM
OXFAM Wereldwinkel Gent zoekt:

ManA/rouw met “Derde-Wereld-feeling om op vrijwil-
lige basis enkele uren mee te werken in de wereldwinkel 
(vooral winkelpermanentie).
Voel je er wat voor? Wip even binnen of geef een 
telefoontje. (Vragen naar Ann of Bart)
Oxtam Wereldwinkel Gent 
Lammerstraat16 
9 0 0 0  Gent

De laatste jaren is er meer en meer vraag naar aanvul-
lende studiemogelijkheden na het behalen van een licen- 
tiaatsdiploma. Enerzijds willen studenten betere (en meer) 
kansen op een leuke job, anderzijds begint de arbeids-
markt steeds hogere eisen te stellen. Omtrent deze post- 
graduaten, specialisaties, enige licenties etc. zijn we ons 
licht gaan opsteken bij M. Wauters, pedel van de Letteren 
en Wijsbegeerte.

Binnen deze fakulteit zijn er verschillende mogelijkhe-
den en de nieuwe postgraduaten blijven uit het niets 
opduiken.

De Mondiale

Ten eerste is er de Licentie in Multiculturele en Mon-
diale Studies, meteen ook de populairste richting, die je 
zowel kan volgen na je kandidatuursjaren of als aanvul-
lende licentie. Deze studie lijkt enorm in de lift te zitten: dit 
jaar zijn er zelfs meer dan 40  belangstellenden. De 
bedoeling is vooral de ontwikkelingshulp van haar amateur-
istische karakter te verlossen. Men wil a.h.w. afstappen 
van de idee van missionarissen die in Afrika de “arm 
dutskes" gaan helpen. Met dit diploma op zak is een 
mogelijke uitweg die van raadgever van de bevoegde 
dames en heren politici. Het studiepakket omvat2 7 0 uur, 
waaronder een klein aantal verplichte vakken. De rest kan 
je naar eigen goeddunken samenstellen.

Een Drama

Vervolgens heb je de speciale licenties in Drama en 
Theater en in de Algemene Literatuurwetenschap. De 
reden waarom we deze twee samen vermelden, is het feit 
dat ze met dezelfde problemen te kampen hebben. Er kan 
geen erg breed programma aangeboden worden omdat, 
u raadt het al, de financiële middelen volkomen on-
toereikend zijn. In het lessenpakket zijn vrij veel algemene 
vakken opgenomen, die ook al kunnen worden gevolgd in 
andere licentiaatsstudies in de L&W. Het gevolg hiervan 
is dat er momenteel aan de RUG weinig interesse bestaat 
voor deze richting, wat in schril kontrast staat met de 
situatie aan de KU Leuven. Daar krijgen de studenten van

een soortgelijke speciale licentie in drama en theater de 
kans zelf een toneelstuk te ensceneren. Een en ander kan 
via extra subsidies, waardoor ze ook de mogelijkheid 
krijgen om verschillende voorstellingen te spelen doorheen 
het hele land.

Springen

De postgraduaat specialisatie \n“Comparative Study 
ofKnowledge Systems (Intercultural Perspectivesj’ is 
een internationaal en intercultureel gerichte studie. Het is 
in feite een Erasmus-project dat loopt in samenwerking 
met verschillende universiteiten, waaronder Utrecht, Cam- 
bridge en Inalco (Parijs). Vorig jaar zijn er studenten van 
die universiteiten in Gent geweest. Dit jaar zal het in de 
andere richting gebeuren: Gentse geïnteresseerden zul-
len de sprong wagen.

Ten slotte zijn er twee richtingen, die dit jaar voor het 
eerst op stapel worden gezet. Logica, Methodologie en 
Wijsbegeerte van de Wetenschappen, waarover ni-
emand iets weet te vertellen, en het postcertificaat in 
Maghreb Studies. Dit laatste kan je ook weer als een 
soort Erasmus-projekt beschouwen. De colleges hebben 
plaats in het buitenland, o.a. aan de universiteiten van 
Lyon, Lissabon en Napels. Er wordt bijna uitsluitend in het 
Fransgedoceerd. Tot nog toeisaléén(1)belangstellende 
komen opdagen, wat niet echt verwonderlijk is, aangezien 
het ons een totaal raadsel is waarover het zou kunnen 
gaan.

M. Wauters vindt het alvast erg positief dat er belang-
stelling is voor zoveel uiteenlopende richtingen. De studen-
ten van de L&W zijn van de idee af aan het stappen dat ze 
alleen in het onderwijs terecht kunnen en krijgen door 
deze aanvullende studiemogelijkheden de kans om volle-
dig andere wegen in te slaan. Volgens haar is het aanbod 
zeker niet te groot, want telkens weer blijkt dat er erg veel 
interesse voor bestaat.

Voor meer inlichtingen kan je altijd terecht bij het Ad-
viescentrum voor Studenten, Sint-Pietersplein 7 ,9 0 0 0  
Gent.

EV

Spaar de matrak...

LANG LEVE DE 
KAKKERLAK !

De entomologen kunnen zich in de vleugeltjes wrijven. 
(Voor de goede verstandhouding: entomologen zijn in- 
sektenkenners). Aan de faculteit Wetenschappen werd 
onlangs het “INSECT RESEARCH CENTER" opgericht. 
Deze vzw, onder voorzitterschap van Dr. Frans Jacobs, 
stelt zich tot doel het onderzoek van insekten te bevor-
deren.

Ze is het resultaat van een interctisdplinair onderzoek 
over de honingbij aan voomoemde faculteit.

Zo werkte men een trainingsprocedure uit om bijen 
doelgericht naar gewassen te sturen voor een optimale 
bestuiving in serres. Andere bevindingen kon men in de 
praktijk brengen bij de bestrijding van verwekkers van 
plantenziekten.

Kakkerlakken aan de RU Gent

Insekten hebben net zoals de mens de wereld ve-
roverd. Ze weten zich in zowat alle ecologische milieus te 
nestelen. Nu dus ook eindelijk in het Gentse academische 
wereldje.

Bovendien heeft een specifiek soort insekten zich 
weerom onder de studentenpopulatie weten te versprei-
den: de kakkerlak. Neen, het gaat hier niet over de 
economistof germanist, maar over hetéchteviezebeestje.

Tijdens de zomervakantie werd in de kleine keuken op 
de eerste etage van Home Vermeylen een aantal frigo’s 
van studenten bewaard. Toen men de koelkasten bij het 
begin van het nieuwe academiejaar weer aan de eigenaars 
wou verdelen, bleek de opslagplaats gemetamorfoseerd 
in een gedroomd werkterrein voor “Insect Research 
Center". De keuken huisvestte in grote getale het beruchte 
ongedierte. De boel werd prompt gedesinfecteerd en 
afgesloten. Het is nu enkel nog wachten op het uitkomen 
van de eitjes van de lieverdjes.

Proficiat, u bezit een kakkerlak

Zie je een kakkerlak onder je  bureaulamp wriemelen, 
gebruik dan niet gelijk je Schamper als insektenverdelger. 
De Schamper (die met je meereist naar ‘t kot van je lief, de 
studentenrestoen hetstamkafee) isondertussen immers 
besmeurd met eitjes uit de buik van het kakkerlaklijkje... 
die binnen twee è drie weken zullen uitkomen. Debeestjes 
kweken als konijnen, alleen nog een schepje erger. 
Doodmeppen is dus uit den boze; het best van al spoel je 
ze meteen door de wc. Je kan het welbevallig ding 
uiteraard ook in een jampotje vangen en het in dit mini- 
terrarium afgeven aan de portier van de Ledeganckstraat, 
waar het Insect Research Center gehuisvest is. Lang leve 
de kakkerlak (s ic )!

DIA

dansschool
LUCRIA

start terug met een nieuwe 
beginnerscursus voor 

studenten

ROCK & ROLL of BOOGIE, SWING, 
MAMBO...

(of alles watje kunt dansen op een fuif!!!)
Op dinsdag vanaf 6 november om 19u00 in zaal 
Coleta, Ottergemse Steenweg 130.

KLASSIEKE DANSEN (ChaCha, 
Jive, Wals, Tango,...)

Op dinsdag vanaf 6 november om 19u00 in zaal 
Vooruit, St. Pietersnieuwstraat 23.

Deelname:
Bij voorinschrijving: 1250 F voor 10 

lessen; vanaf 1e lesdag: 1400 F.

Info en inschrijvingen: 091/48.56.13



PRETTY PREMIERE

Foto: Ondanks zwoele blikken in de richting van Gary Kasparov, slaagt Anatoly 
Karpov (I.) er net niet meer in een remise uit de brand te slepen...

Vondersteen zaliger i n het Tolencentrum

C U R S U S S E N  E N  W IS S E N

Een jaar geleden zou Richard Gere op de vraag 
waarom hij geen films meer maakte, geantwoord hebben 
dat Zen-boeddhisme minder scheerbeurten vereist. 
Wanneer Gere vandaag echter geconfronteerd wordt met 
de pers, mompelt hij iets van ‘flesh weakerthan the spirit, 
waarna hij rondkijkt en vraagt: “Where's Julia?".

Ah, Julia. Julia Roberts. Vanuit een Mysterieuze 
Pizzatent opgeklommen - door middel van aan elkaar 
gecrocheteerde spaghettislingers, fluistert men - naar een 
plaatsje onder de zon die dezer dagen Gere’s haar be-
zadigd grijs kleurt. Anderen fluisteren dan weer dat ze aan 
1 e kan Germaanse begonnen is, maar daar moet u vooral 
niet op letten, want “anderen" houden gewoon van 
namedroppingC).

Gere en Roberts doen iets in Pretty Woman, de kas-
kraker van het afgelopen filmseizoen in de VS. Wat, waar, 
wanneer, en met welk soort glijmiddel weet de persmap 
ons niet te melden, maar u kan er donder op zeggen dat 
u met hen zal sympathiseren. Het is immers niet alle 
acteurs gegeven sereen je ding te blijven doen als 
tegelijkertijd Roxette’s eigen interpretatie van Sauer- 
kraut, Wurst und Knackebröt door de luidsprekers komt 
aanwaaien.

Dit alles om u maar te melden dat de Dienst Studen-
tenactiviteiten op dinsdag 23 oktober een avant-pre- 
mière van Pretty Woman organiseert in een zaal van 
Decascoop. U loopt gewoon binnen, betaalt de normale 
prijs aan de ingang (tenzij u de gelukkige bezitter bent van 
een Campus-kaart: gratis!), verbruikt een gezinspakket 
oordopjesen zuiptzich daarna te pletter (oordopjes wérken 
immers niet) tijdens de gratis receptie die de DSA u na 
afloop aanbiedt in de catacomben van Decascoop. Omdat 
u het bent, en niet Per van Roxette.

Jup/theus

(*) Anderen hebben dan ook Rob Lowe op tram 17 
gezien, Tracey Ullmann in de lingerie-afdeling van de 
Inno en Raoul De Groote in de inkomhal van Rockefeller 
Center. Anderen zijn namelijk naar New York geweest, 
maar als u ze tegenkomt doet u gewoon of NY ergens 
tussen Passendale en Bonheiden ligt.

S t u d i e

Het Talencentrum van de RUG kennen velen onder 
ons enkel van de buitenkant: één van die prachtige 
burgershuizen die de St. Pietersnieuwstraat (en de RUG) 
rijk is. RUG-studenten die het afgelopen academiejaar in 
het Talencentrum een cursus volgden, keken echter wat 
raar op toen bleek dat dit hen nauwelijks minder kostte dan 
het ‘buitenstaanders’ deed, die dezelfde cursus volgden. 
Tot vorig jaar kregen studenten een korting ten bedrage 
van 2500 fr, nu is dat nog slechts 1000 fr. Een en ander 
kwam het imago van het Talencentrum niet bepaald ten 
goede. Tijd dus om dit buitenbeentje van de RUG eens 
nader te belichten.

Herinnert u zich deze nog?

In december 1982 werd het Talencentrum opgericht 
als een centrale dienst van de RUG, m.a.w. rechtstreeks 
afhankelijk van het rectoraat en niet van een of andere 
faculteit. Rector Leon De Meyer is diensthoofd, maar de 
dagelijkse leiding is in handen van coördinator Valere 
Meus. Om een goede werking en een hoog kwaliteitsge- 
halte te kunnen blijven garanderen, zo vertelt ons Meus, 
was het echter nodig om begin 1989 een vzw Talencen-
trum RUGentop te richten, waarvan hijzelf voorzitter is. 
De soepele structuur van een vzw laat immers toe vlotter 
in te spelen op de noden van de talenmarkt en die van haar 
doelgroep. Mocht het Talencentrum in zijn geheel een 
onderdeel gebleven zijn van het logge bureaucratische 
apparaat dat de RUG toch is, dan zou men onmogeiijk 
hebben kunnen concurreren met andere, gelijkaardige in-
stellingen.

Talencentrum? Mijn rug op!

Een vzw-structuur biedt dus een hoop voordelen, 
maar houdt tevens in dat het Talencentrum zichzelf moet 
financieren. In de infofolder kan je onder het RUG-logootje 
lezen dat de vzw taalcursussen organiseert “in opdracht 
van en in samenwerking met de Rijksuniversiteit van 
GenF. Een voorzichtige formulering, maar de band metde 
universiteit is dan ook van een bijzondere aard. Zo vormt 
het Talencentrum wel een erkend en onmisbaar onder-
deel van de service die de RUG haar studenten en de 
buitenwereld hoort aan te bieden (en die op haar beurt 
broodnodig is voor de 'uitstraling van de universiteit, 
waarover de rector het vorig jaar zo vaak had), maar toch 
kan of wil de universitaire overheid slechts beperkt in-

vesteren in de activiteiten van de vzw.

It’s Money That Matters

Het Talencentrum stelt negen personeelsleden en een 
dertigtal free-lancers tewerk. Bovendien laat men spe-
ciaal voor het centrum cursussen ontwerpen en aanpas-
sen, wat grote investeringen vergt die men niet altijd kan 
recupereren uit de inschrijvingsgelden. Zo heeft men al 
enkele specifieke taalcursussen moeten laten vallen omdat 
ze niet rendeerden en om dat de m eer succesvolle broertjes 
niet genoeg geld in het laatje brachten ter compensatie. 
Ook onderhoudskosten moeten ten dele zelf gedragen 
worden, precies omdat het Talencentrum door zijn bijzon-
der statuut nauwelijks gebruik kan maken van de technis-
che diensten van de RUG.

Voor personeelskosten (liefst 85% van het budget!), 
apparatuur, werkingskosten en het (laten) ontwerpen of 
aanpassen van cursussen is het Talencentrum dus 
afhankelijk van eigen inkomsten. Dit verklaart meteen 
waarom RUG-studenten voor een taalcursus nu 1500 fr 
meer betalen dan voorheen, en het resterende voordeel 
van 1000 fr kon men enkel handhaven door de prijzen voor 
buitenstaanders op te drijven. Zij betalen dushet tekorten 
niet de RUG, zoals je zou kunnen verwachten.

De hoge personeelskosten zadelen het Talencentrum 
op met een deficit, dat verlicht zou kunnen worden door 
bijkomende kredieten of mandaten. Maar zoals je weet is 
men op dit moment overal aan de universiteit (vooral in de 
faculteit L&W) aan het snoeien in het aantal mandaten. De 
kans op een verbetering van de situatie via deze weg is 
dus even groot als de kans dat Saddam Hoessein dit jaar 
de Nobelprijs voor de Vrede wint.

Tsss, idealisten...

Ondanks de grote financiële moeilijkheden wil men 
toch alles doen om een uitgebreid en kwalitatief hoogstaand 
cursussenpakket aan te bieden. Je hoort ons al aankomen: 
hier is een groep idealisten aan het werk! Het Talencen-
trum heeft immers een geheel unieke aanpak van het 
taalonderricht ontwikkeld, die vooral praktisch en commu-
nicatief gericht is. Vertrekkend van de opvatting dat taal 
een middel is om een ander doel te bereiken, maakt men 
de lessen levendig, realistisch en vraagt men vooral ook 
een actieve deelname van de student. Met behulp van 
talenpractica, video, computers en speciaal ontworpen

didactisch materiaal worden situaties gesimuleerd waarin 
de cu rsist geleerd wordt te reageren op een gram maticale 
maar bovenal ook inhoudelijk correcte manier. Doel is de 
student(e) een vreemde taal te leren aanvoelen, zodat hij/ 
zij het correcte' taalgebruik kent in een bepaalde situatie. 
En de resultaten zijn er: het is mogelijk geworden een taal 
te leren spreken op 30 to 45 uur.

Cursussen

Welke cursussen richt het Talencentrum nu zoal in? 
Nederlands voor anderstaligen is zowat het parade-
paardje van het centrum, omdat men hiermee baan-
brekend werkt verricht heeft, dank zij de wetenschappe-
lijke achtergrond en praktische ingesteldheid van het 
Talencentrum. Er valt trouwensook ‘winst’ mee te maken 
(een relatief begrip in vzw-termen). Het betreft hier inten-
sieve dagcursussen met zes niveaus van elk 60 uur, die 
starten in oktober en november. De cursus Leven, werken 
en studeren in het Nederlands is een full-time opleiding 
die één academ iejaar beslaat en er bij aansluit. Start op 15 
oktober. Voor jonge Franstalige Belgen zijn erook kortere, 
residentiële cursussen in het voorjaar en tijdens de zomer.

Voor de gewone Vlaamse student zijn er uiteraard de 
algemeneintensieveavondcursussenEngels(startop 
7/10), Frans (7/11), Duits (7/11) en Spaans (23/10), 
waarvan de laatste helemaal geen voorkennis vereist. Ze 
duren 3 weken en omvatten 15 lesavonden en een test. Er 
zijn ook gewone avondcursussen Frans, Engels, Duits, 
Grieks, Italiaans, Spaans en Russisch, die in oktober 
starten en telkens één avond per week gedurende 15 
weken doorgaan. Turks, Chinees, Japans en Portugees 
zijn bij gebrek aan voldoende belangstelling uit de boot

M.D.B. bvba Maaltecenter, Blok E
Derbystraat 151,9051 Gent

gevallen. Er zijn verschillende niveaus, maar of ze al dan 
niet ingericht worden hangt een beetje af van de belang-
stelling en rendabiliteit (als u pas inhaakt: zie vooral 
hoger). Kijk dus even een folder na, of loop eens langs op 
het adres onder dit artikel.

Verderzijnernog intensieve zomercursussen, bed-
rijfsgerichte cursussen, en de zgn. bedrijfscursussen 
op maat. Deze laatste verlopen in samenwerking met de 
Gentse Kamer van Koophandel, en zijn bijzonder interes-
sant voor het Talencentrum omdat men de cursussen op 
vraag en maat maakt voor bedrijven die daarom vragen. 
Inspelen op de noden dus, alweer. Opkomst (ergo inkom-
sten) verzekerd, in tegenstelling tot meer risicovolle cur-
sussen waarvan men niet weet of ze rendabel zullen 
worden.

Tenslotte organiseert men ook specifieke taal- en 
oriëntatiestages voor de negen EEG-talen in het kader 
van - jawel - Erasmus en Lingua. Deze dienen van-
zelfsprekend als voorbereiding op een studieperiode in 
het buitenland. Hiervoor moet je als would-be Eras- 
musstudent zelf naar je prof stappen, die in principe zo’n 
cursus moet aanvragen. De kosten zouden dan door 
Erasmus gedragen worden. Een en ander is wel afhanke-
lijk van de goodwillvan de bewuste profs. Maar zijn we dat 
niet allemaal?

Waarop we kunnen besluiten met het obligate Voor 
meer inlichtingen kan je  altijd terecht bij:

Talencentrum van de RUG 
St. Pietersnieuwstraat 136,9000 Gent 
Tel. 091/25.75.71 (vanaf 30/10:091/64.36.81) 
open van 15u30 tot19u30

theus

Bel 20.55.10 voor prijzen

C om m odore

Speciale voorwaarden voor studenten R.U.G. op de 
Personal Computers van Commodore 

P C 20-III aan 39.990 F 
P C 30-III aan 54.990 F

Printers STAR  en C IT IZE N  aan de scherpste prijs 

Financieringen aan speciale tarieven en voorwaarden met CER A

advertentie
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H e t  G o e d e  D o e l R e c e p t i e

Laat die 96 Tears dus maar komen

ACHT MAAL TWAALF IS N O G  
GEEN HONDERD

Vecht voor je  Recht en dies meer

STOP WANBELEID - 
EXAMENROOSTERS OP TIJD

Omdat vorig jaar rond dezelfde tijd de u wellicht mèèr 
dan vertrouwde Zevende Twaalfurenloop georganiseerd 
werd en men terwille van uw dienaren ten allen prijze origi-
neel wou blijven, hebben de organisatoren besloten deze 
jaarlijkse masochistische bedoening nu maar eens als 
Achtste Twaalfurenloop door het (eendags)leven te 
laten gaan, en dit op 7 november.

Hoewel ook dit jaar de kaap van de honderd uren niet 
zal gehaald worden en we hier dus onmogelijk van een 
historische editie kunnen gewagen, is er toch voldoende 
nieuws om ook de anciens te kunnen boeien. Geeuw.

Zo begint deze editie niet om 13u00, zoals alle vorige, 
maar zit het spel al van ‘s morgens op de wagen. In sa-
menwerking met de Dienst Leefmilieu van de stad Gent 
hebben de leerlingen van zo'n 160 lagere scholen een jaar 
lang pilsjes gedronken om toch maar zoveel mogelijk 
kroonkurkjes te verzamelen, ‘s Voormiddags zullen deze 
verdorven kinderen dan “vanuit de vier windstreken” op 
het St. Pietersplein neerstrijken, waar ze in onderling 
overleg met de burgerlijk ingenieurs van het VTK (die 
beloofd hebben nuchter te zullen blijven) een kroonkurken- 
constructie zullen bouwen.

Als men één keer bezig is met goede doelen, dan mag 
het altijd ietsje meer zijn. Deze gulden regel indachtig

werkte men dit jaar samen met 11.11.11 voor het gespon-
sord lopen. Aangezien er onder ons nog wel enkele 
gezonde geesten te vinden zijn die het vertikken om zich 
uit puur sportieve overwegingen een veertiendaagse 
bedkuur op de nek te halen, zijn enkele èindere gezonde 
geesten op de idee gekomen een systeem te ontwikkelen 
waarbij je je laat betélen om te lopen (in groep of indi-
vidueel). Het hele opzet kent wel één schoonheidsfoutje: 
het geld dat je op deze manier tussen 14u en 17u 
bijeenloopt, mag je nadien wel netjes afdragen aan 
11.11.11. Zij hebben - om de gemoederen te sussen - be-
loofd om de opbrengst te besteden aan NCOS-projecten 
in Senegal, Zaïre, Chili en bij de Palestijnen, i.p.v. er zoals 
gewoonlijk mee te gaan drinken op onze gezondheid. 
Bravo! Allen dus op een sprintje richting sportpraeses, 
waar de sponsorlijsten te vinden zijn. En dan maar je er-
fenis op het spel zetten door te gaan zagen bij pa, ma, 
oom, tante, lief, zus, broer...

Het uiteindelijke programma van deze Achtste 
Twaalfurenloop krijg je in een volgende Schamper wel 
eens onder ogen.

Cis/theus

Onder bovenstaand motto betoogden bij de opening 
van het academisch jaar op 1 oktober een honderdtal 
studenten voor de Aula in de Volderstraat. De betoging 
was georganiseerd door het Vlaams Rechtsgenootschap 
(VRG), en de directe aanleiding ervan was het wel zéér 
laattijdig verspreiden van de examenroosters voor de 
tweede zit in de Rechtsfaculteit.

De vertraging waar het om gaat was naar verluidt te 
wijten aan een fietsongeval van de pedel, die voor de 
examenroosters verantwoordelijk was. Dat het doorspe-
len van een essentieel en belangrijk gegeven als een ex- 
amenrooster in deze tijd van computers en spitstechnolo-
gie nog steeds staat of valt met één administratieve kracht 
(of diens fiets), kon volgens de betogende studenten niet 
langer door de beugel. Bovendien beweerde professor 
Ghysbrecht dat studenten “toch de ganse dag aan de 
telefoon hangen” en dat het eigenlijk maar een kleine 
moeite geweest zou zijn voor diegenen die hun tweede zit 
in Gent voorbereidden om er regelmatig de ad valvas- 
berichten te gaan lezen en door te bellen naar het thuis-
front Bijgevolg verzamelde men aan het aquarium in de 
Universiteitsstraat en trok men richting Volderstraat, na 
een oproep van de gloednieuwe (hij blinkt nog een beetje) 
praeses Barteld Schuytzer om er vooral een rustige 
manifestatie van te maken, het VRG waardig.

Daar aangekomen wachtte men vergeefs prof. 
Ghysbrecht op. Wie zijn gezicht wél liet zien was minister 
Coens, die zeer verrast was dat de betoging, ondanks het 
gejouw van drie beroepsbetogers, niet voor zijn per-
soontje bestemd was. Hij maakte dan ook dankbaar 
gebruik van deze unieke gelegenheid om het met de 
studenten eens te zijn en veroordeelde deze bureaucra-
tische blunder scherp in zijn openingsrede.

Ondertussen waren de studenten buiten het betogen 
moe geworden en onder de roep om een gratis vat trokken 
ze richting kroeg. Later, tijdens de receptie - iets wat een 
goed journalist nooit mist, al was het maar om de nieuwste 
borrelhapjes uit te testen -, vingen we het gerucht op als 
zou de rector van plan zijn de pedel te vervangen.

Eigenlijk lag een bredere studentenbetoging tegen de 
nog steeds doorgaande afbraak van onze universiteit 
meer in de lijn van de verwachtingen. Maar wellicht is er 
wat actie-moeheid onder de studenten. Wie weet echter 
zijn de nieuwkomers, de zogenaamde lichting 72, wél te 
vinden voor betogingen, sleep-in’s, sit-in’s, kiss-in's en 
andere inns? Wij van de pers zullen erbij zijn en u weten 
te vertellen of zij waardige opvolgers zijn voor het uitdun-
nende legertje beroepsbetogers.

Cis

B o e k Het Knack Studentenjaarboek 1990-1991

WAAR OTSY VAN MOET KOTSY...
Het Knack Studentenjaarboek 1990-1991 beweert 

uw en mijn onmisbaar werkboek voor dit academiejaar te 
zijn. Lézen leek dus de boodschap. Na enkele artikels 
echter drong de gedachte aan de resto-kaaskroketjes zich 
op: eetbaar/leesbaar, maar tevens een kleverig goedje 
dat iets tè dikwijls op het menu staat.

Bijvoorbeeld!
Bladerend door dit op glanzend en niet-gerecycleerd 

papier gedrukte werkje stootten wij op het artikel Geleide 
Lektuur, waarin men zich afvraagt welk leesvoer er bij de 
student in de bus valt. Men heeft het voornamelijk over de 
OFUP-abonnementen. Interessant... moet men twee jaar 
geleden gedacht hebben, want in het Studentenjaar-
boek 1988-1989 (inderdaad: uwen mijn onmisbaar werk-
boek voor dèt academiejaar) staat quasi hetzelfde artikel. 
Ook de top tien van de populairste kranten en tijdschriften 
wordt herhaald. (De top drie blijft gelijk; De Standaard 
verdringt EOS van de vierde plaats; Het Laatste Nieuws 
nieuw met stip op zes, enz...) Alleen wordt nu wél verklaard 
waarom HUMO niet in die hitparade voorkomt: daar 
bestaat namelijk geen OFUP-abonnement voor.

Op pagina 28 vinden we het artikel Inspraak. Studen-
ten Praten Mee. Dat deden ze ook al in 1988 én in 1989, 
resp. op pagina’s 141 en 112. Ook éten is een klassieke 
activiteit van studenten. Dus laat het Studentenjaarboek 
nog eens een artikel over de diverse resto’s opdraven. 
Tussentitel Schrokken is wel subtiel vervangen door 
Tijdsgebrek.

Herkauwen!

Het Knack Studentenjaarboek combineert dezelfde 
ingrediënten eindeloos en geeft nieuwe namen aan het re-
sultaat op een manier waar de vleesverwerkende indus-
trie jaloers op kan zijn. De enquête waarmee het opent is 
hiervan nog maar eens een illustratie. De opinie van 
studenten over hun universiteit, hun motivatie bij de 
studiekeuze, de factoren waaraan hun succes toe te 
schrijven valt,... keurig verwerkt in blokdiagrammen, we 
hebben het allemaal al eerder gezien. (Dit keer in Knack 
zélf). Méér herkauwen is het bij het onderzoek naar de 
kosten van een jaar studeren. Vreemd genoeg wordt zelfs 
de kans niet aangegrepen om met vorig jaar te vergelijken.

Voor wie is dit onmisbare werkstuk eigenlijk onmis-
baar? Niet voor de modale student, die - naar we mogen 
aannemen - toch af en toe eens een tijdschrift leest of, 
erger nog, de vorige twee jaarboeken doorgenomen heeft. 
Enkel wie jaren op de maan gewoond heeft en nu besloten 
heeft om dan toch maar in Vlaanderen te gaan studeren, 
zal blij zijn met de herhaling van - bijvoorbeeld - de lijst van 
alle studiemogelijkheden en alle andere opgewarmde 
prak van het Knack Studentenjaarboek. Overbodigheid is 
hier troef.

Erger! Erger!

Wie zich eens uitgebreid wil ergeren en daarbij aan zijn 
jaargenoten niet genoeg heeft, komt met Knack’s Studen-
tenjaarboek volop aan zijn/haar trekken. Zo zijn er o.a. de 
illustraties bij het al eerder vermelde artikel Inspraak. 
Studenten praten m ee : vijf taartdiagrammen die elk een 
faculteit voorstellen. Het grootste deel van deze taartjes is 

paars en beantwoordt aan de omschrijving “ja” , een klein 
stukje is oranje gekleurd (“neen”) (een kleurencombinatie 
die ons overigens iets te veel aan Marleen Gordts doet 
denken). De oranje punt varieert van 22,6% (L&W) tot 
13,4% (Rechten). De betekenis van dit alles blijft ons 
echter totaal vreemd: gaat het hier om het aantal studen-
ten dat vindt dat er enige inspraak is, of dat inspraak wil, 
of dat er actief aan deelneemt? Of gaat het hier om de 
profs? Nog bizarrer wordt het door een bijkomend tabelletje: 
“Indien ja (ja?) door... ?". Opgelet! Voer voor superbe- 
gaafden.

Over superbegaafden gesproken: op p.87 mag Mare 
Maseele in zijn hoedanigheid van VTK-praeses (nu ex- 
praeses) ongestoord beweren dat “wie aan studies bur-
gerlijk ingenieur begint (...) al tamelijk elitair ingesteld” \s. 
De toegepaste wetenschappers die de rest van de wereld 
er al jaren van proberen te overtuigen dat ze eigenlijk, 
feitelijk, en als het écht niet geeft alleen maar burgerlijk in-
genieur willen worden en geen verdere bijbedoelingen 
hebben met hun studiekeuze, verliezen hierbij onmiddelijk 
al hun geloofwaardigheid. Dank u, Mare Maseele!

Carrière

“Staat er dan echt niets goeds of origineels in?", hoor 
ik u (ja, u daar, die al tamelijk elitair ingesteld bent) vragen. 
Wel: weinig. De artikels die niet rechtstreeks uit de diepvries 
komen (vers!) vinden we onder de rubriek Arbeidsmarkt. 
Arbeid - aha! Nu wordt ons opeens duidelijk waarom dit 
een wérkboek is. Maar liefst 13 bedrijven worden - voor-
treffelijk - voorgesteld, inclusief tewerkstellingsbeleid en 
loonschalen. Hoort dit echter thuis in een jaarboek voor 
studenten?

De tweede helft van dit werk heet Carrièrejaarboek, 
wat een vrij juiste omschrijving is. Helaas is ook het Car-
rièrejaarboek een draaien rond dezelfde pot: het artikel 
Ondernemingen. Zijn en Schijn verschilt in niets van Hoe 
slecht is het imago van de Belgische onderneming? (uit 
uw onmisbaar werkboek 1988-89, p.196). Ook de plaag 
genaamd Grafologie kwam twee jaar geleden al uitge-
breid aan bod. En hoeft het nog gezegd dat de sdlicitatie- 
tips evenmin aangepast of gewijzigd werden?

Knack Studentenjaarboek 1990-1991: werkboek, ja; 
onmisbaar: integendeel.

Otsy

IN S P R A A K

De kamerhuur jaagt de 
studiekost de hoogte in.

Doolhof
Wat doen na afstuderen ?
Een gids

UITZENDARBEID

IN S P R A A K

Huren voert de studieprijs op.

3 8  DOOLHOF
Wat zijn de eerste stappen 
die je  als schoolverlater op de 
arbeidsmarkt moet zetten ?

1. KNACK
2. NEWSWEEK
3. TRENDS
4. EOS
5. LE MONDE 

DIPLOMATIQUE
6. SPORT ’90
7. ELEKTUUR
8. PUB

UITZENDARBEID 9: p s y c h o l o g ie
10. ACTUA

Kwaliteit, d iversifikatie , een m axim um  service 
voor wein ig ge ld  : de nieuwe po litiek van de 
studentenrestaurants. Een voorbee ld .

be taa lbaarhe id  en gezondhe id  zijn de 
be langrijkste  crite ria  in studentenrestaurants.

DOE-HET-
ZELF
GRAFOLOGIE

Ken-jezelf grafologie.

Ekonomie, Ekonomie, Ekonomie, toegepaste
Toegepaste Ekonomie, Toegepaste Ekonomie, ekonomie, 
Handelsingenieur Handelsingenieur handelsingenieur.

KLEDING 
EN ACCESSOIRES

B D W

Benetton 97 52 35
Santens 59 44 6
Samsonite 94 44 10
Oliver Strelli 70 44 19
De Witte Lictaer 76 41 10

Donnay 97 17 20
Snauwaert 83 17 11
Bouvy Sandam 53 19 5
Andres 56 21 3
Beaulieu 36 25 1

Kleding en textiel :

Volgende week: een vergelijkende analyse van de Twaalfurenloop-artikels verschenen 
in de Gentse studentenpers, in het bijzonder Schamper, in de periode 1987-1990.



M u z i e k ! M u z i e k ! Vooruit 18 oktober 21 u

wordt alvast donderdag 18 oktober. Dan vindt ter gelegen-
heid van VRG's Openings-TD in de Vooruit de wereldpre-
mière plaats van Samantha’s nieuwe plaat én groep. De 
opwarming is alvasi toevertrouwd aan een andere oude 
bekende: Big Bill, de cafébaas uit Leuven die eindjaren 
70 geschiedenis sch reef met stevig bluesgetinte klassiek-
ers als ‘Ene mee Hesp’, ‘tEsKaaten ‘StoaseBlues’. Kom 
voor één keer dus niet te laat.

Vipere

Inlichtingen en boekingen: Western Productions, Ten- 
toonstellingslaan 97,9000 Gent. (091/2412 55)

Concert: Zaal Vooruit, donderdag 18/10/1990 
Deuren: 21 u, Big Bill: 22u30, Ralph Samantha: 23u45 
Prijs: 150 ,-/VRG en vvk: 120,-

Foto: Ralph 
Samantha 

(tweede van links) 
zet enthousiast zijn 

tanden in een
nieuwsucces-

verhaal...

MEDICIJN MOET ER ZIJN

hun eigen prettig gestoorde interpretatie van 40 jaar rock- 
geschiedenis. Onterecht moesten ze in deze discipline 
steeds de eerste viool laten aan de bekendere VI P-smoe- 
len van de LSP-band en The Radio’s. Daar komt nu ein- 
delijkverandering in. Ralph houdt het coveren voorbekeken 
en komt met eigen materiaal naar buiten. De kersverse 
elpee ‘In need of the medicine’ (op het grote CNR-label, 
remember Technotronic, remember Clouseau) moet 
Samanthade definitieve doorbraak bezorgen. Daarnaast 
trekt hij ook uitgebreid de boer op, met een nieuwe bege-
leidingsgroep (‘The Medicine Men') die u it niets dan goed 
volkbestaat: we herkennen o.a. de broertjes Joen Herwig 
Duchateau, Jan Verheyen (allen ex-Scooter, ex-Catalog 
of Cool) en diverse oudgedienden van Soulsister en Won 
Ton Ton Tapis.

De tour wordt promotioneel met gulle hand onder-
steund door de ASLK (partner in Belgian music). D-day

François Hadji-Lazaro: een naam die sist als een 
vakkundig aan een spies gereten ratelslang. Op een 
mooie dag besluit hij dat de tijd gekomen is om de Franse 
Rock uit het diepe dal te halen waar die al eeuwenlang ligt 
te rotten. Zijn anarchistische en oneerbiedige Boucherie 
Productions slaan in het ingeslapen Frans variété-huis in 
als een bom. Door hem gelanceerde, sensationeel 
vernieuwende bands als Mano Negra en Les Négresses 
Vertes leggen zegevierend Europa, de wereld, het heelal 
en Scheldewindeke aan hun voeten. Daarmee houdt de 
honing echter nog lang niet op. Onder Hadji’s vleugels 
groeien ook o.a. Les Garçons Bouchers, Les Tetines 
Noires, Happy Drivers en BB Doe geduldig naar de top. 
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Wij hebben het hier vandaag echter over Western 
Productions, het Gentse managementsbureau dat o.l.v. 
Robert Van Yper goed op weg is om het Franse sprookje 
nog eensoverte doen in het klein-Vlaams. Op minder dan 
een jaar tijd zorgen Van Yper en zijn rechterhand Dis 
Huyghe voor een aantal stunts, die hen in ‘Het Wereldje’ 
een onverwoestbare reputatie als miracle makers bezor-
gen. Een kleine bloemlezing:

EEN

Guido Belcanto is sinds jaar en dag een wat ver-
weesde Antwerpse volksjongen met een groot hart en het 
zeldzame talent om muziek zonder omwegen vanuit de 
onderbuik te laten opborrelen. Zodra Western Produc-
tions zich over deze eeuwige belofte van het kroegencir-
cuit ontfermt, zwieptzijn carrière met een ruk steil omhoog. 
Belcanto teken t bij EMI, maakt een sterke elpee (‘Op zoek 
naar romantiek) en doet overal te lande de grote sch-
ouwburgen kolken. Een tournee in Nederland bezorgt 
hem ook daar een absolute cult-status. Eén Amsterdams 
concert haalt zelfs het nieuws, als Belcanto zijn voorkeur 
uit voor een publiek dat uitsluitend uit Walletjes-hoertjes 
bestaat. Nu, een jaar en twee managers later, is hij terug 
in het land met een door Henny Vrienten geproduceerde 
tweede plaat ('Plastic rozen verwelken niet), die zijn 
plaats aan de top definitief zal verankeren.

TWEE

De Kreuners zijn er tien jaar geleden al bij, als de 
Belgische rock (zie het lemma ‘rock’ in het dikke Walter

Grootaers-woordenboek) boven de doopvont wordt ge-
houden. Eindjaren '80 begint het kaarsje van de Pallieter- 
zonen echter vervaarlijk te flikkeren. Het einde lijkt nabij. 
Als de nood het hoogst is, gaan Western Productions zich 
over de zieltogende helden ontfermen. En andermaal 
geschiedt het wonder: 1990 wordt het jaar van de weder-
opstanding: een erg genietbare elpee (‘Hier en mf), een 
handvol prima meebrulbare singles en een abonnement 
op ‘Tien om te zien’. Na ruim 1100 optredens lijken De 
Kreuners pas écht gelanceerd, tot spijt van wie het benijdt.

EN DAN

...is er nog ‘the third man’, Ralph Samantha. Insiders 
kennen hem als de charismatische stamoverste en voor-
malige vendelzwaaier van ‘The Samantha Brothers’, het 
zweterige balorkest dat jarenlang het land afhotste met

M u z i e k ! M u z i e k !
In de volgende Schamper (woensdag 31/10) zullen we alle Futurama-groepen doorlichten. 
Reserveer alvast uw ticket naar de toekomst!!

STONE ROSES - HOUSE OF LOVE - 
PIXIES • NICK CAVE - SONIC YOUTH - 

CULT - JESUS AND MARY CHAIN - 
TRIFFIPS E.V.A. = FUTURAMA OOGST

DON'T MISS

FUTURAMA 90

BRIELPOORT DEINZE 
ZONDAG 4 NOVEMBER

DEUREN: 12.00 UUR •  TICKETS NOW AVAILABLE

O N THE ROX presents

14/10
SACRED REICH + 

Atrophy
VOORUIT

GENT

19/10 RAMONES - Godfathers S p o r tp a le is
G en t

2 0 /1 0  
11 pm JANE'S ADDICTION

Vooruit
Gent

30/10
BLACK SABBATH ■ 

Circus of Power
S p o r tp a le is

G en t

7/11
DAVE STEWART and 
the spiritual cowboys

VOORUIT
GENT

9/11
JEFF HEALEY BAND +

wildlife
BRIELPOORT

DEINZE

14/11
HUGO MATTHIJSEN en

de bomen
VOORUIT

GENT

15/11 SISTERS OF MERCY BRIELPOORT
DEINZE

23/11
THE MISSION 

+ Power of Dreams
BRIELPOORT

DEINZE

30/11 PREFAB SPROUT VOORUIT
GENT

5/12 THE POGUES BRIELPOORT
DEINZE

11/12 NEW MODEL ARMY VOORUIT
GENT

T IC K E T S  P E R  P O S T  +  IN F O  : 091  2 0  47  4 0

GRATIS NAAR KONSERTEN ? ON THE ROX ZOEKT MEDEWERKERS VOOR HET VERPSREIDEN VAN  
AFFICHES IN GROTE EN MIDDELGROTE STEDEN (OVERAL IN BELGIE)

advertentie



F i l m  I n  G e n t

Pieter Willem Botho zegt de politiek voorwel en spreekt voortoon in filmtitels

DIE HARDER DIE MEP, DIE DODER DIE M U G
DIE HARD 2

Dat geweld veel geld kan kosten, heeft U al ondervon-
den toen U probeerde een onschuldig mugje van moeders 
Delftsblauwe klokje te meppen. Die Hard 2 - het kan geen 
verwondering wekken, ook al lijkt de sprong nogal groot (*) 
- is voorlopig de duurste film uit de geschiedenis.

De muggen waar John McLane(Bruce Willis) mee te 
maken krijgt, zijn bij de twee meter hoog en drukken zich 
het liefst uit in krachttermen of geweersalvo’s. Qua ver-
baal Fingerspitzengefühl hoeft Willis niets te vrezen, temeer 
daar de woordenschat van zowel vriend als vijand zich be-
hoorlijk onder de gordel situeert.

Wanneer echter blijkt dat de mannetjesputters van hi-
erboven het duivelse plan hebben gesmeed om de hi-tech 
luchthaven te gijzelen waar Willis zijn vrouw komt afhalen, 
moet onze held the man behind the mouth te voorschijn 
halen. Het script geeft hem 58 minuten om evenveel 
terroristen neer te carambolen zonder ongeloofwaardig 
over te komen.

Moeilijk, zult u zeggen, maar dan heeft u zonder Bruce 
Willis gerekend. In een wirwar van intriges slaagt onze 
man erin met een dosis gezonde inventiviteit en een 
iruckload of luck de goeden van de slechten te onder-
scheiden. Doorheen een razendsnelle opeenvolging van 
camerabewegingen slaat, schiet en duikt Willis zich een 
weg naar de eindaftiteling. De eindsequens is een sub-
lieme afsluiting van honderd minuten Geweld. Pas wan-
neer Willis zijn vrouwtje omhelst, kan de ondertussen 
hyperkinetische toeschouwer even op adem komen, en 
zachtjes besluiten:

Die Hard 2 is een aktie-ie-ie!!!-film die dat kleine 
scheutje tabasco heeft waar wij graag voor op het randje 
van onze stoel gaan zitten.

O  cf. de jump die Willis waagt tussen helicopter en 
vliegtuig.

8/10

PRESUMED INNOCENT

Presumed Innocent is een juridische thriller waarin

de vuiln isem mer van de menselijke ziel wordt buitengezet. 
Harrison Ford heft het deksel op en ziet het lijk van zijn 
ooit blonde ooit m innares, veel vuile was, en een bebloede 
hamer.

Nu heeft zowat iedereen het met het slachtoffer - am-
bitieus, mooi en Greta Scacchi - gedaan, maar toch valt 
de keuze van verdachte op Rusty Sabich (Harrison 
Ford). Ford is namelijk zowat de enige procureur die 
tussen een school politieke hasbeensen mighthavesóe 
vlag van het idealisme probeert te wassen, strijken en op 
te hangen.

En, een idealist - zo wil de wet het - moet botsen. Dat 
doet Ford dan ook uitgebreid, met zijn superieuren, zijn 
vrouw en zijn voorheen onaantastbare ego. Hij wordt 
beschuldigd van moord op zijn collega en komt terecht 
aan de hem vreemde kant van het beklaagdenbankje. Zijn 
advocaat wordt op schitterend onderkoelde wijze vertolkt 
door Raul Julia (die de William Hurtsonder u nog kennen 
als hun celgenoot in Kiss of the Spider Woman). Sterke 
vertolkingen valen er verder ook te noteren van Ford zelve 
en van zijn vrouw, Bonnie Bedelia.

Alan Pakula’s jongste is een film die op elk niveau 
vakmanschap uitsraalt. De akteurs wandelen geconcen-
treerd rond in een mysterieus en suggestief plot, dat de 
toeschouwer constant op het verkeerde been zet, om hem 
in de eindscène volledig uit evenwicht te brengen.

Presumed Innocent is een film die de “ik dacht wel dat 
die het gedaan had’- roepers onder u in het ongelijk stelt. 
Mensen die de film al gezien hebben benadert u dan ook 
op de volgende manier: You have the right to remain 
silent.if you give up the right...

8,5/10

BAD INFLUENCE

In Sex, Lies and Videotape had James Spader
ernstige problemen. In Bad Infiuence daarentegen heeft 
hij een bril, een stevig gedecoreerde designerflat en een 
knullige broer die zijn idealen aan de mensheid kond doet 
door middel van een ziekenfondsbrilletje en wateroogjes. 
Spader zélf is al even knullig, maar voor het overige één 
pakket tegenpolen van zijn broer: ambitieus, materialis-
tisch en vooral een goed acteu r. Bovendien is h fj de trotse 
eigenaar van een perfect gestroomlijnd en volgens een 
kennerf) ‘esthetisch verantwoord'aller-ego, RobLowe, 
die tevens de titelrol voor zijn (naar verluidt stevig ges-

pijsde) rekening neemt. Lowe vertolkt een serie vage 
figuren die Spader een dosis broodnodige assertiviteit 
inpompen, wat een op elkgebied destructieve afloop kent.

Doorheen de film wordt een intense spanning ge-
creëerd waarbij de figuren zich als schaduwen door 
ijsblauwe kamers voortbewegen, elkaar bangend onder 
het waakzame oog van een videocamera. Spader en 
Lowe dragen - naast hippe pakjes - de film. Toevallige 
schoonheidsfoutjes worden subtiel opgezogen door de 
duisternis die de film van begin tot einde in zijn greep 
houdt.

Bad Influence is een typische degelijke jaren-negen- 
tig-film. Een blaffend schaap dat veel geblaat én veel wol 
oplevert, zonder écht door te bijten. De trui moet u zelf 
breien, en dat, geloof me vrij, zal geen zicht zijn.

0 1 e  Licentie Germaanse, Major Engels, Minor Ned-
erlandse Literatuur.

7/10.

THE KRAYS

Met zijn jongste film illustreert Peter Medak het ver-
schil tussen een stijloefening en een oefening in stijlen. 
Een stijloefening resulteert vaak in een mooi verpakte 
maar dode baby, terwijl een oefening in stijlen wel eens 
een flink uit de kluiten gewassen koppel knapen baart, die 
dan in een kleine twee uur bewijzen wat ze bij wijze van 
kloten aan hun lijf hebben.

The Krays is een film over tweelingen, doodgeboren 
baby’s en duurt een kleine twee uur (vandaar de to-the- 
pointe inleiding, overigens). Ronnie en Reggie Kray zijn 
tweelingbroers die onder de veilige lower-class rokken 
van hun dominante moeder opgroeien in het Londense 
Gentbrugge tijdens en na WO II. Hun vader is er het half-
levende bewijs van dat eigen haard steenkoolroet waard 
is. Zijn actieradius beperkt zich tot de achtertuin, waar hij 
zijn longen dagelijks uitlaat, en de kelder, waar hij vlucht 
voor de legerdienst.

De Kray-broers volgen dan ook het voorbeeld van hun 
energieke moeder en houwitzeren zich een weg naar de 
top van deonderwereld, waarze de schrik van bendelevend

Londen worden.
In The Krays breit regisseur Medak samen met sce-

narist en literair wonderkind Philip Ridley een meester-
werk aaneen met de clichés van twee uiteenlopende 
genres: het sociale tijdsdocument en de gangsterfilm. 
Daardoor onstaat een wonderlijk spanningsveld tussen 
gruwelijk bevreemdende huis-, tuin- en keukentaferelen 
en onmenselijk harde bendemoorden. Na The Krays kan 
geen enkele maffia-film nog op straat komen zonder 
vergeleken te worden met Medaks wonderlijke film. 
Ondanks zijn ontroerende simplesse vertoont The Krays 
een veelvoud aan inhoudelijke lagen, zodat het resultaat 
een ideale kruisbestuiving wordt van alle filmische ele-
menten: sterke acteursprestaties, inventief camerawerk 
en een scenario dat overloopt van emotionele brandewijn.

Ik vermoed dat ik een 10 aanschouwd heb, maar het 
is nog te vroeg op het jaar om de realiteit onder ogen te 
zien.

9/10

WILD ORCHID

“Kunstmatig in leven gehouden paardebfoem” ware 
heel wat subtieler geweest.

2/ 10.

DICK TRACY

Van mannen met gele deukhoeden verwacht je niet 
meteen dat ze welbespraakt zijn. Dick Tracy bevestigt 
deze gulden regel ten volle, hoewel hij af en toe zijn hart 
uitstort bij zijn polshorloge.

Daar heeft Dick dan ook zijn redenen voor. Ver-
schillende duistere figuren uit de onderwereld pogen zijn 
stripfig uurimago te bekladden. Bovendien heeft hij proble-
men met zijn tweedimensionale vriendin. Een en ander 
heeft te maken met de zwoele aanwezigheid van Breath- 
lessMahoney, chanteuse en wandelend décolleté. Alles 
wordt daarnaast nog eens ondertiteld door de bijdehandse 
kommentaren van TheKid, een weesjongetjedat Tracy’s 
leven tot twee maal toe redt.

Dick T racy speelt zich afin een bordkartonnen wereld, 
waarzelfsde auto's de indrukgeven geen dieptedimensie 
te hebben. Dit levert bijwijten indrukwekkende scènes op, 
waarin de té levensechte personages wat verloren lopen.

Dick Tracy’s grootste troef is dan ook zijn verpakking. Elk 
decorstuk weerspiegelt het speelse glansvemis dat 
regisseur Warren Beatty met verve (gele, rode, blauwe 
en occasioneel paarse) over het scherm laat lopen. Van 
alle acteurs verdient enkel Al Paclno - de plaatselijke 
Anatool - een opendoekje. Hij vertolkt zijn figuur (person-
age is in deze context een te zwaar woord) op een zo 
magistrale manier dat de kijker er totaal geen behoefte 
meer aan heeft dat Tracy het pleit wint. Uiteindelijk gaat de 
film dan ook ten onder aan een totaal gebrek aan flitsgevoel 
dat de trailer zo veelbelovend maakte.

Ofwel ben je ervoor, ofwel niet. Het is een even 
voorspelbaar als nietszeggend besluit, dat evenzeer geldt 
voor gele regenjassen, aardbeien-milkshake en geluidsl-
oze stofzuigers. Ergens tussen de gevoelens die deze 
drie voorwerpen oproepen, bevindt zich Dick Tracy, de 
Film, met Warren Beatty, het Stuk. Take itorleave it.

5/10

THE HUNT FOR RED OCTOBER

Aan het begin van The Hunt For Red October neemt 
Sean Connery een magistraal weids landschap benoor-
den de poolcirkel in zich op. De camera draait zich een 
weg tussen de vooroordelen van de toeschouwer naar de 
harde realiteit van een hemels mooi shot. Eventjes, maar 
niet voor lang.

Red October vertelt in navolging van de thriller van 
Tom Clancy het verhaal van een Russische onderzeeka- 
pitein (Connery) die met een duikboot, onzichtbaar voor 
de Amerikaanse sonar, wil overvaren naar de Ameri-
kaanse kust. De Amerikanen denken dat Connery een 
lading raketten op Washington wil lossen, en de Russen

hebben een beetje te laat door dat ze hun paradepaard 
aan het kwijtspelen zijn. Het vervolg zou een jachtige race 
tegen de tijd moeten zijn. Jammer genoeg liet regisseur 
McTiernan zich vangen aan C lanc/s pagina’s-lange sa-
menstellingen van spitsduikboottechnologie en kluistert 
hij de kijker met kuipen jargon aan de ondertiteling, zodat 
het beeldmateriaal een onopgemerkte dood sterft. Eén 
van de karakters vat het mooi samen: ‘Het moeilijke aan 
bluffen is weten wanneer je  moet stoppen. ’. Het moeilijke

aan acteren daarentegen is weten wanneer je moet begin-
nen, en daarmee hebben diverse acteurs (Connery inbe-
grepen) last.

Red October is m.a.w. niks meer dan een als kassa 
gecamoufleerde reuzecomputer die zich onmerkbaar een 
weg naar zowel uw goedgelovigheid als uw portefeuille 
zoekt. Bovendien is Red October zo pretentieus te denken 
dat hij dat kan zonder een vrouw het leven in de duikboot 
te laten opfleuren. Quelleidée!

4/10.

ATAME!

Films die van het witte doek een pleister op de bloe-
dende mensenziel te maken, moeten met zorg, toewijding 
en harde tederheid behandeld worden. Ricki, het hoofdper-
sonage in Atame!, denkt hetzelfde over meisjes.

Ricki is dan ook de missing link tussen-de beteken-
isverwante begrippen ‘vangen’ en ‘iemand vangen’. Net 
ontslagen uit een psychiatrische instelling verklaart hij zijn 
liefde aan Marina door haar vast te sjorren op haar eigen 
bed.Om haar geen verkeerd beeld te geven van zijn 
eerbare bedoelingen eist hij haar ten huwelijk en belooft 
haar kinderen. Gaandeweg ontplooit dit soft-sado-neuro- 
drama zich tot een eerlijke ode aan wat het teven zo 
kleurvol maakt: de film en de liefde. Ricki trekt de boeien 
wat zachter aan en gaat pleisters kopen die minder de 
huid irriteren. Het duurt dan ook niet lang of Marina raakt 
overtuigd van zijn welgemeende rozegeuren maneschijn.

Met Atame! laat Pedro Almodovar (blijf vooral oefenen) 
de kijker weer eens los in het aquarium van zijn verbeeld-
ing. Het Is er goed toeven tussen licht-kierewiete person-
ages die elkaar entoesiast bespatten in vinnige dialogen. 
Zelfs wanneer de zwemleraar in Almodovar naar boven 
komt blijft het grappig. In een bijwijlen sarkastische sfeer 
schakelt hij visuele hoogstandjes aaneen. Met een gevoel 
van humor dat niet van deze tijd blijkt te zijn, laat hij zijn 
hoofpersonages slaan en zalven volgens het aloude 
Spaanse recept: Als je een klap krijgt op de rechterwang, 
sla dan zo gauw en hard mogelijk terug. Tot je wil gekust 
worden op de linkerwang.

De werkelijkheid achter Almodovars venster Is er een 
in geel, groen, rood en blauw. Die van ons toont zich 
meestal in vier variëteiten van grijs. Dat verklaart waarom 
Atame! al een behoorlijk aantal weken op de affiche van 
Studioskoop prijkt. 8/10

CRY BABY

Er zijn films, en er zijn films. Bij sommige heb je niks 
nodig, bij andere zou je moorden vooreen zak popcorn. Er 
zijn ook films die zich handig vermommen als een zak 
popcorn. Cry Baby is een film.

Bovendien is Cry Baby een grote roze suikerspinnen 
van dat zeldzame soort waar je geen buikpijn van krijgt als 
je er teveel van eet. En bubblegum. Laten we vooral 
bubblegum niet vergeten. Dit om te suggereren dat Cry 
Baby een aaneenschakeling is van clichés. Het wonder-
lijke van regisseur John Waters is dat hij daarbij helemaal 
niet in clichés vervalt. Want - zo weet Waters - clichés zijn 
muizevallen waar af en toe eens een zeldzaam pelsdiertje 
in verzeilt, afhankelijk van de opstelling. Cry Baby is dus 
duidelijk een geval van muren afbreken door er bakstenen 
tegenaan te gooien.

Ook is Cry Baby een parodie op een parodie, of de 
jaren negentig over de jaren vijftig. Er wordt stevig 
geknipoogd naar Jailhouse Rock, Grease en meiden in 
hot pants. Ondertussen doen aartslelijke jongens en 
meisjes vieze dingetjes met hun tong. De mooiere wezens 
gaan gebukt ondereen gebrekaan street-credibility. Voor 
hen beperkt liefde zich tot wild knipperen met de oogle-
den.

Vooral is Cry Baby bebopalula. En shoobidoowap. Of 
wat er gebeurt als die twee elkaar tegenkomen op de 
straten van Baltimore.

Cry Baby is dus een ode aan De Slechte Smaak, een 
oorlogsverklaring aan De Subtiliteit en een kaakslag in het 
fraai gepoederde gezicht van diverse deugden als Schoon-
heid, Wellevendheid en Braaf Zijn. De boodschap is even 
hol als hij mooi verpakt i s : Wees eens stout en gun Cry 
Baby een plaatsje in uw hart Hij zal er niet om kunnen 
lachen.

7/10.

25 JAAR VLAAMSE FILMKES

Van 28 september tot en met 4 november loopt de 
tentoonstelling 25 Jaar Vlaamse Film, een initiatief van 
de vzw Film Memories. Voorzitter Jo Röpcke hoopt dat

deze retrospectieve een “eerste en nog wat aarzelende 
stap zal zijn in de richting van een volwaardig Vlaams 
Filmmuseum'. Dat deze tentoonstelling in het Cannes van 
Noord-Oost Vlaanderen plaatsvindt, kan geen verwon-
dering wekken want, zo zegt Ro Jöpcke (zelf “een geboren 
Gentenaar”), Gent is de Belgische hoofdstad van de film 
aan het worden. Troeven zijn het Internationaal 
Filmgebeuren (dit jaar de 17* editie, waarover elders in uw 
lijfblad méér), de Cité-Cinés-tentoonstelling van vorig 
jaar, en het feit dat Gent de werkplaats was van Jozef 
Plateau, de grondlegger van de cinematografie.

De tentoonstelling geeft aan de hand van een 150-tal 
films een noodzakelijk onvolledige weergave van wat 
Vlaanderen aan cinema heeft voortgebracht. Zo wordt de 
bezoeker d.m.v. foto’s, affiches, e.d.m. herinnerd aan 
diverse vergeten (maar niet altijd vergeven) juweeltjes als 
Pinocchlo In Outer Space (1965) van de grote Ray 
Goossens, Pierre (1976) van de omhooggevallen Jan 
Decorte en Congo Express (1986) van het nog lang niet 
uitgebluste duo Gubbels-De Hessele.

Hoewel een tentoonstelling over films ongeveer even 
spannend isals een radioverslag overeen gemist concert, 
neemt een en ander niet weg dat we nu al reikhalzend 
kunnen uitkijken naar de dag waarop Emmanuel Kervijns 
Rabid Grannies (1988) weer op het scherm verschijnt.

Tenslotte, voor wie van niet-bewegendecinemahoudt: 
25 Jaar Vlaamse Film in de St Pietersabdij te Gent, tot 
4 november (niet op maandag). Voor 100 fr kan u erin, 
tenzij u uw zuster meebrengt. Dan betaalt u 200 fr.

JuP

Die Hard 2, Decascoop: 8/10
Presumed Innocent,Decascoop:8,5/10
Bad Influence, Decascoop: 7/10
The Krays, Filmgebeuren Decascoop, vrijdag 19oktober
(19u45) en zaterdag 20 oktober (15u00): 9/10
Wild Orchid, Decascoop: 2/10
Dick Tracy, Decascoop: 5/10
The Hunt For Red October, Decascoop: 4/10
Atame!,Studioskoop: 8/10
Cry Baby, Sphinx: 7/10


