Kan nog lastig worden

TWAALF UREN BLIJVEN DUREN
Er zijn van die dingen

in het leven waar je je als
stu d e n t aan kan vast
klampen. Examens in juli,
katers na fuiven, weinig
m ooie vrouw en in de
T o e g e p a s t e
W etenschappen, tweede
z it

in

septem ber,

kakkerlakken m de homes, weinig smaakvolle maaltijden
in de resto’s en andere ‘zekerheden’. De Twaalfurenloop
in oktober of november én het feit dat VTK hem won was
één van die zekerheden.
G root was dan ook de ontreddering onder de
studentenbevolking toen duidelijk werd dat er dit jaar in de
herfstmaanden geen rondjes rond het Sint-Pietersplein
zouden gelopen worden. Verstokte lopers vertoonden
afkickverschijnselen en moesten worden opgenomen in

DE TWEEDE RONDE
(PROGRAMMA)

S tip t om 13u00 (ie ts na enen dus) schieten
burgemeester Temmerman en vice-rector Kindt het bijna
voltallige Schepencollege van de stad Gent neer bij wijze
van startschot. Diverse proffen en prominenten komen
dan langzaam op gang en leggen het eerste rondje af van
een hopelijk lange rij.
W ie al snel genoeg krijgt van de aanblik van hijgende
jongelingen kan zich begeven naar het m iddenplein. Daar
kan je op muren klimmen, eierstam pen, steltlopen, op
burgerlijks schieten en andere amusante volksspelen
beoefenen. Wanneer je een spier zou verrekken bij het

ontdek je zelf wel.
Het plein wordt ook dit jaar weer opgevrolijkt door de
standen van Greenpeace, Oxfam-wereldwinkel, Sjim,
Student Aid, Dienst Leefm ilieu Gent en de Sociale Sector
RUG. Zg proberen jeT-shirts, pannekoeken, petjes, stickers

DE VIERDE RONDE (DES
AVONDS)
zonder geluidsoverlast” spelen vanaf acht uur ‘s avonds
vier groepen de pannen van de tent. The Field (studenten
Rechten met een zekere Jan op basgitaar), Single Side
muzikanten) en De Slechte Manieren (uiteraard studenten

FiKp Lefevere waren echter op zoek naar opvolgers en

Geneeskunde) vormen het voorprogram m a van de

konden die niet zo direct vinden. Pas na lang zoeken werd

De organisatie ligt nu dus in handen van VTK, HILOK,
inspanningen is dal er op woensdag 19 februari van 1 tot
1 weer een Twaalfurenloop doorgaat. Ondanks de korte
voorbereidingstijd slaagden zij er toch in om het volgende
programma in elkaar te boksen.

voor spektakel zorgt.

Boven: zomaar een loopster (foto Tobias)
De rappen onder ons mogen om 17u00 in aktie schieten,
want dan wordt er gedurende één uur gestreden voor de
“Snelste Lo(o)p(st)er"-trofee (hoe bedenken ze het ?). De
Schamper-sportredactie doet ook haar duit in het zakje
door de Mooiste Benen te belonen met een bezoek aan de

Stijve benen en een hard hoofd, kortom een geslaagde
Twaalfurenloop.
BDB

DUREX IN DO-GROOT
Bekend w orden is

staan te pronken. Mensen die geen heroïsche tergende

infolijn (1920) wordt door één personeelslid verzorgd voor

dóódsim pel in d it post

en pijnlijke dood ambiëren. Lui, die onlangs constateerden

het hele land, om maar wat te noemen.

m odernistisch

dat hun favoriete condoommachine (voor sommigen in de

tijd p e rk. Freddy Mercury,

Home Vermeylen, voor anderen in resto Sint-Jansvest)

Een groepje Gentse studenten besloot daarom de

Magie Johnson, Liberace,

plotseling 80 frank ging eisen voor drie vrijbew ijsjes (in

Vlaamse Aids Liga (groepeert AIDS-TEAM, AIDS-FOON,

Keith Haring, RockHudson

plaats van drie twintigfrank-stukjes).

W itte Raven en de Foundation) een steuntje in de RUG te

er m aar een p a a r te
noem en), ze

hebben

(hadden) allemaal één ding gem een: AIDS.
Wég, die condoom s! Gedèèn met de safe-sex! W aar
begint die met oranje rozen bezaaide trap naar de hemel
van roem en succes ? De jongens van Nirvana, die zijn
ongetwijfeld ook sero-positief. Kan gewoon niet anders.

meandering van ideeën, die innerlijke gespletenheid van
vorm en inhoud. Een voorbeeld dat het verdient nagevolgd
te worden, zou ik zeggen.
En daarom, de poëtische daad als het ware bij het
één van m ijn in vriendenkring alom gewaardeerde
sonnetten (van het Elizabethaanse type) op. Dit specifieke
rijm pje werd al eerder naar een aantal literaire tijdschriften
in mijn geboortestreek (het Leuvense) gestuurd, maar
daar twijfektemen aan decom m erdaieit van het bezongen
onderwerp.
Geachte Heer Hoofdredacteur, U bezit een primeur.
(U merkt het, het rijmen valt m ij gemakkelijk.)

SONNET AAN MOEDERTJE T.

VIOLEN TEGEN VIRUS
De vijf grootste studentenkringen van de RUG - VLK
(agrariërs), VTK (les bourgeois), VGK (kwakzalvers),
Polltea (doppers) en VRG (m efisto’s) - organiseren voor
deze mensen (en eigenlijk ook wel voor die andere) op 10
maart een benefietconcert t.v.v. de Vlaamse Aids Liga.
Gezien Vlaanderen (laat staan België) voor niemendaHe

Er zijn natuurlijk ook mensen die liever niet elke dag

niks geld schijnt te hebben, is er zeker geen florentijn

met hun smoel in het Laatste Nieuws komen of om de

teveel beschikbaar voor de AIDS-bestrijding. Met alle

maand met W illy De Groot op de middenpagina van Story

gevolgen vandien. De AIDS-bus b lijft op stal en de AIDS-

een eeuw schier oud,
nog lang niet koud,
uw tanden g ij kapot en b ijt.
Calcutta's straten gij doorkruist
op zoek naar God
zijn arm uitschot:
dra zijn die straten weer gekuist

Symfonische condooms

en Jimmy Sommerville (om

een pseudoniem) rillen
mij nog steeds over de rug. Hun muzische kracht, die

Moedertje, gij zijt rechtvaardigheid

DE VIJFDE RONDE (DES
MORGENS)

redactie. Ze zullen er hartelijk ontvangen worden.

pop-art

De

fakkelloop, de prijsuitreiking en de fuif, een trio dat altijd

een oplossing gevonden. Een aanbod tot overname vanuit
de industrie werd afgeslagen en vier faculteiten speelden

VEK en VGK en het resultaat van al hun noeste

heer T ob ia s

Pessemier (geef toe, wat

Band (muzikale Burgerlijks), Stony Broke (sportieve HILO-

onder leiding van de ooit niet uit Schamper weg te denken

reddende engel.

de

prozaïsche woord voegend, zend ik U ter goedkeuring

Onder het motto “Geen tent op het Sint-Pietersplein

georganiseerd en steeds met succes. De organisatoren,

richting van De Schone
Letteren. De verzen van

eenvoudig nietwaar ? Het is het nochtans niet, maar dat

hen nog ook.

De Twaalfurenloop wordt al sinds 1984 ja a rlijks

p ro file e rt zich in de

én vooral, dat ze dat geld aan 11.11.11. geven. Klinkt

Motorische Revalidatie en Kinesitherapie van het H.I.L.O.

DE EERSTE RONDE
(PROBLEMEN)

Alweer een pluim op
uw h o e d: S cham per

erin dat de lopers zich laten sponsoren per gelopen ronde

massagetafels, waar je verzorgd wordt door de afdeling

yoghurt en chocomelk. Gelukkig zal er ook bier zijn...

G e a c h te H eer
H o o fd re d a cte u r,

Gewetens allerhande kunnen ook dit jaar weer gesust

en meer van die dingen aan te smeren en hopelijk lukt het

De Dienst voor Atzet van Land- en Tuinbouwprodukten

ANTW O O RD

worden door het lopen van één of meer rondjes ten
voordele van 11.11.11. Het voordeel van 11.11.11. bestaat

sjoelbakken kan je altijd terecht op één van de vier

overstroomt het plein ook dit jaar weer met liters wit vocht,

het UZ. Wat was er mis ?

DE DERDE RONDE (NONPROFIT)

OPRECHT

geven.
Op 10 maart om 20u. presenteren zij in het ICC te Gent

Dra is ons hartje weer van koek
ais vrij U zien
gij, tien op tien
in Gods schoon-mensen-boek
En dat is meer, edel Thérèse,
dan nog een keer die Nobelprijs.
(Uit de weldra te publiceren sonettenkrans ‘Ik Hou
Van Alle V rouw en', b ij Louvain University Press.)

IN DEZE SCHAMPER...

een symfonisch benefietconcert metwerk van Dvorak,
Kabalewsky, De Falla en Braga Santos. Kaarten voor
dit cultureel festijn kosten 350 ballen. Reserveren kan op
091/645913.
De opbrengst van het hele gedoe gaat heel concreet
naar de safe-sex campagnes, onderzoek en de buddystervensbegeleiding naar Amerikaans model.
Tot dan, uiteraard.
DIA
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B.B. G E N D A
FEBRUARI
W O EN SDAG
FEBRUARI

M uziek: Kölner EnsemblefOr Neue Musik o.l.v. Mauricio
19

••• F ilip

Lefevre : Twaalf Uren
Loop (op, rond en in het
A . A.

G E N DA

S'mt-Pietersplein met om
12u: in sch rijvin g , 13u:

pistoolschoten door ene rector en ene burgemeester, 1417u: gesponsord lopen, 15-17u: muurklimmen, 16-18u:
volksspelen, 18-20u: melk voor elk, 21 -24u: optredens, 01u: fakkelloop, 1u30: prijsuitreiking (dit jaar wint de
germaanse ongetwijfeld), 0-5u: FUIF, organisatie: het 12urenloopcomité, VEK, VTK, HILO, VG K)— Scène oo scène
: P.Danlèla- F.PIttoora, Pavlov (Theaterzaal, 20u00,
ora.Vooruitl - Week van de Hedendaagse M uziek: Nieuw
Conservatorium Ensemble o.l.v. Fabrice Bollon (Grote
Zaal KMC, Hoogpoort 64, 20u15, 200-150 fr.) • T e n to o n ste llin g

:

Anne

D ecock

(G ele

Z aa l,

Nonnemeersstraat, dagelijks van 9u00 tot 17u00, nog tot
29 maart, org. Noordstarfonds i.s.m . Amarant) »•» Smells
: Nyana (The Cover, Sint-Pietersnieuwstraat, 21 u30, gratis)
— A id s: Student A id : concert+ fuif (Concertzaal, 21 u30,
org. Student Aid) —
DONDERDAG 20 FEBRUARI— Aoricultural manager
. Belgian Asoclality + Nozems + Spo.dee.o.dee
(Concertzaal Vooruit, 20u00,420-350 fr., org. On the Rox)
— Rockblues: Phil Clayton V Bart Buis V Joris Peeters
(Duke, A. Van Stopenberghestraat 5, 22u00, gratis) —
W eek van de H edendaagse

M uziek

: Nieuw

Conservatorium Ensemble o.l.v. M auricio Kagel met
Annemarie Bruyk, Pascal Devreese, Luk' en Lieuwe Visser
(Grote Zaal KMC, Hoogpoort 6 4 ,2 0 u 15 ,200-150 fr.) Ja!!: Paul Young (Brielpoort Deinze, 20u00,680-630 fr.,
org. On the Rox) - Het Andere Landschao in *92: “Leven
In het Noordpoolgebied” door Dr. Louis Beyens
(Academieraadzaal, Voldersstraat 9 , 18u00, gratis (met
na afloop een ‘perifeer aperitief), org. Laboratorium voor
Regionale Landschapskunde en Geografie) — Scène oo
scène: Tiedrie, groeten van Nero (Theaterzaal, 20u00,

Kagel (Grote Zaal KMC, Hoogpoort, 20u15,200-150 fr.)
•••
ZATERDAG 22 FEBRUARI -

Scène oo scène: Art

& Pro, C harade: Molly X Bloom (Theaterzaal, 20u00, org.
Vooruit)— AßQ: Galabal Farmacie (Casino Gent, uiteraard
niet gratis) — ß y fi: Dirk Vanderlinden + Jo Vanhoutte
(Duke, A. Van Stopelberghestraat, 22u00)»«»Kameropera

(B alzaal Vooruit, 21u00, 120-100 fr., org. O xfam W ereldwinkel Gent) •••

EERSTE LESSENREEKS
‘VROUWENSTUDIES’ AAN DE
UNIVERSITEIT GENT

FIETSSTALLINGEN
AAN DE RUG
Dat het nogal zielig
g e ste ld

ZONDAG 23 FEBRUARI— Kam eropera: Hercules
Haché, the adventures of a professor (Grote Zaal KMC,
DINSDAG 25 FEBRUARI - Q i & : Pegboy +
Anti seen (Democrazy, Reinaertstraal) •»»Concert: Candy

Tijdens die lunchgesprekken komen verschillende

Men, Mama’s Jasje, Arbeid Adelt! (Concertzaal Vooruit,

• 30 maart: Chris Van Straelen: “Vrouwen en filosofie:

20u00, org. CJP Poppromenade in het kader van de VRG-

van 'II pense, donc elle n'est pas’ naar 'Elle pense, donc

feestweek) •••
WOENSDAG 26 FE B R U A R b- Japan: Ewa Krason

elle n/êtr/a”’
•31 m aart:Dr.M yriamVervaet“Vrouwen in de Westerse

♦ Naomi Tsukamoto (Gele Zaal, Nonnemeersstraat 26,

maatschappij” en Dr. G riet De Kuypere “Gender rol en

20u30,250-200 fr.) -

transseksuaüteif
Q ß fi : “Objekt

• 1 april: Dr. Godelieve Van Geertruyen “De prijs die ze

georiënteerde technieken” lessenreeks op 27 februari

betalen: opwaartse m obiliteit van jonge migrantenvrouwen”

en 5-12 maart (CDR, Campus Sterre, S9, Krijgslaan 281,

en Nathalie De Bleeckere, M A “Vrouwen lezen vrouwen

18u30-21 u00) ••• Jan : Peter “Pango” Morse (Duke, A.

lezen vrouwen lezen..."

DONDERDAG 27 FEBRUARI -

Koninklijk Filharmonisch Orkest van Vlaanderen o.l.v.

De middagen vinden plaats in het gebouw van de
Baertsoenkaai 3 van 12u30 tot 14u00.

Peter Falk (I.C.C.-Congrescentrum , Citadelpark, 20u00,
600-200 fr., org. Stad Gent) • - J a z z : Dukes Band o.l.v.

De lezingen op woensdagnamiddag worden gevolgd

PhNippe Venneman (Duke, 22u00) • - D ans: Mudances,

door de voorstelling van een videofilm ‘Vrouwen en politiek'

Aztavara (Theaterzaal, 20u00, org. Vooruit) —
VRUDAG 28 FEBRUARI— Bisnum mer: Mudances,

gepresenteerd door Judith Kaula (Cultureel Attaché van
het Amerikaans Cultureel Centrum).

Aztavara (Theaterzaal, 20u00, org. Vooruit) •••
ZATERDAG2 9 F E B R U A R I- S chrikkel: Afro Night

Tegelijkertijd loopt in hetzelfde gebouw gedurende die

'92 met Electric Ananas en Le Grand Schubbaah

drie middagen een tentoonstelling rond 'Vrouwen en

(Concertzaal Vooruit, 20u00 tot 5u00, 320-270 fr., org.

geweld' georganiseerd door het Humanistisch Overleg

Ténéré en Pole Pole) •••

M ensenrechten (HOM, Utrecht) en er is een kleine
boekenbeurs met o.a. een stand van Amnesty International.

MAART

De to e g a n g sp rijs vo o r deze a c tiv ite ite n (de
tentoonstelling en de lezing) bedraagt 100 fr. per dag (50

Gwiazda (Democrazy, Reinaertstraat, 20u00, 350-300

Aan de Brug kan je bv.

H et H u is

al van een succes spreken,

veel ongelukken nog terugvindt, meestal onder 10,11
andere exemplaren. Remkabels, reflectoren en bellen
sneuvelen bij de vleet.
Bovendien vloeken de voetgangers zich een ongeluk
als zij tussen die fietsenbrij moeten doorlopen.
Ook op plaatsen waar wel fietsrekken geplaatst zijn, is
de situatie soms verre van ideaal. In de Universiteitsstraal
is het trottoir bv. te smal om behoorlijk te manoeuvreren.
Het is absoluut onmogelijk om je tweewieler daar weg te

Van Stopenberghestraat, 22u00) —
VRUDAG 28 FEBRUARI • - Promenadeconcert :

de

RUG, zal je beslist al zijn

1992 een reeks studiemiddagen.

disciplines aanbod:

m et

opgevallen.

organiseert het Centrum Vrouwenstudies Gent einde maart

15u00, 200-150 fr.) •••

is

fietsvoorzieningen aan de

Na de succesvolle studiedag van 4 ju n i 1991,

DINSDAG 3 MAART— Flik: Cop Shoot Cop+ Henry

VRUDAG 21 FEBRUARI — Eten : Lunch-concert

VRUDAG 20 M A A R T - W in te r: Bijna-Lente-Fuif

: Hercules Hachó, the adventures of a professor (Grote
Zaal KMC, 20u15,200-150 fr.) • -

org. Vooruit) ••• Bettv : TV-opname "Wie schrijft die
blijft” (Kafee, 20u00, org. BRTN-Vooruit) •••

De Bende van Vier

halen, zonder respectievelijk enkele andere fietsen te
beschadigen, met je voorwiel de hielen van je toevaBig
passerende prof te raken, en met je achterlicht een kras te
maken op de wagen van je meer fortuinlijke en minder
m ilieubewuste collega-student. Jammer voor die wagen,
maar vooral voor je fiets, die het voortaan met een defect
achterlicht moet stellen, een situatie waar ze b ij de Gentse
politie dan weer zo niet zo happig op zijn.
Onder de Blandijn mag er dan wel een kelder zijn waar
je je fiets kan opbergen, nagenoeg geen kat is van het
bestaan op de hoogte (bij deze nu dus wel, maar morgen
allicht weer vergeten). En bovendien, als je maar één les
hebt in de Blandijn, en je moet eerst je fiets in de kelder
gaan hangen, en die na een uurtje alweer terughalen, is de

fr. voor studenten en werklozen). In een aangenaam
kader zorgen wij voor koffie en thee, een lunchpakket
brengt ieder zelf mee.

A l enkele jaren worden ons overal cijfers naar het
hoofd geslingerd van een stijgend studentenaantal aan de

opera) — QÜy : Sixties party met De Prehistorie

fr.) —
DONDERDAG 5 M AART -

Tegen : Antiseen

Info: Myriam De Pauw, Baertsoenkaai 3 ,9 0 0 0 Gent

RUG, maar van een stijging van het aantal fietsrekken,

(Concertzaal, 21u30, org. Hotelschool Ter Duinen) —

(D em ocrazy, 20u00, 300-250 fr.) ••• Jazz : Bob

(tel. 091/24.02.24 of S. Van Peteghem: tel. 091/64.36.72,

dat nochtans een logisch gevolg hiervan zou moeten zijn,

Feest: Galabal Rechten (Casino Gent, volkomen ongratis,

Christopher (Duke, 22u00, gratis) —

fax. 091/64.41.96)

horen we niets. Als de RUG haar imago een beetje een

Sjostakovitsj, Brahms (Foyer,

12u45, org. Vlaamse

org. VRG) — Rockblues : LA-Quartet (Duke, A. Van
Stopelberghestraat, 2 2 u 0 0 )-Week van de Hedendaagse

mileuvriendeBjker tintje w il geven, zou ze voor de fietsende

M AAND AG 16 M A A R T ••• Beesten : Swans

student toch wei even een inspanning kunnen doen, die

(Democrazy, 20u30,400-350 fr.) —

bovendien belachelijk weinig kost.

ALWEER EEN LEZER!
heer

G eachte

onvertrouwd met deze ervaring, integendeel. Maar dit

i en eisen.
Het gebruik van HET lidwoord DE (beiden vet alstublieft)
lijkt hier dan ook gepaster. Zodat we dan ook kunnen

terzijde.

hoofdredacteur,

Mario Boulez, studentenvertegenwoordiger raad van
beheer,nam de hete zaak onder de loep, en kwam tot

De voornaamste reden van dit schrijven is de publicatie

schrijven: ‘De WNK omvat dus ook DE inform atici...

Een minimale eis is dat er op heel wat plaatsen
fietsstallingen moeten bijkomen. Deze stallingen moeten

van een lezersbrief in een vorig of volgend nummer van

Maar dit terzijde. De enige reden van dit schrijven was

U

ene John T. Fritz von Fliegenfänger, die zich uitgeeft voor

om 'm ijn naam afgedrukt te zien staan in uw kolommen.

mogelijk geplaatst worden bij de ingang van het gebouw

gehoofdredigeerde

secretaris van de WNK. Zoals U gemerkt of gelezen hebt,

Aldus verblijf ik als Hoofdredacteur pro tem van HET door

waarvoor ze bedoeld zijn. Het heeft bv. weinig zin om het

blaadje verschijnt, hetgeen
L e z e r s b r i e v e n niet voor de hand ligt, ben
________________________

is John T. Fritz op zgn minst behept met een vrij bizar

DE W NK u itg e g e ve n

Kraemerspteintje ftetsstalingen te zetten voor de Brug.

gevoel voor humor. Maar dit terzijde.

schandaalblaadje 1 Strakske uw correspondent op vrij

Wanneer deze tekst in
het

d oor

de

M ijn com m entaar op Fritzies lezersbrief betreft

linkerbovenhoek (ja, kijkt U maar lezer) een, zullen we het

voomamelgk zijn bewering 'dat zij allen (de studenten van

maar prentje noemen, zal afgedrukt worden waarin een

de nieuwe richting inform atica) lid zijn geworden van de

klaarbiykelijk hevig gefrustreerd personage een pen of

W is- en N atuurkundige K ring’. Dit is schrom elijk

stylo gebruikt voor auto-m utilerende doeleinden. Ik

overdreven, maar dit terzijde.

ik

bang

dat

in

w e te n sch a p p e lijk g e tin te

onregelm atige basis,

duidelijk worden aangegeven, en bovendien zo dicht

Een bijkomende eis is dat er op een aantal plaatsen
(bv. Blandijn, Universiteitsstraat,...) enkele parkeerplaatsen

Paul Janssens

voor auto’s verdwijnen (om de twee of drie plaatsen één
vrijhouden). Naast de sym bolische betekenis hiervan

P.S. Indien Fritz oorspronkelijk het juiste lidwoord

vergem akkelijkt d it ook het m anoeuvreren b ij het

veronderstel dat dit personage symbool staat voor de

In de volgende zin toetst Fritz het volgende: H et WNK

heeft gebruikt, maar één of andere welmenende doch

w egbergen

gekwelde Scham per-collaborator die gedwongen wordt

omvat dus ook...’ Inderdaad: HET WNK. W elnu, Fritz

incompetente Germanist verbonden aan uw redactie

Een gedetailleerde lijst van wat er waar zo snel m ogelijk

teksten van een bedenkelijk allooi in te toetsen. Ik ben als

behoort te weten dat ‘kring’ niet onzijdig is, zoals het

meende dit te kunnen verbeteren, mijn welgemeende

moet gebeuren, werd opgesteld en doorgespeeld aan de

redacteur van een ietwat kleinschaliger blaadje niet geheel

gebrul* van dit lidwoord doet vermoeden, maar iets anders.

excuses aan John T. Fritz.

heer Jansens (ve ra n tw o o rd e lijke G BO ), die een

en

o p h ale n

van

de

fie tse n .

kostenraming opmaakte.
M aar: de voorstellen voor de homes en resto’s moeten
via de Sociale Raad behandeld worden, het voorstel voor
de faculteit geneeskunde moet door henzelf behandeld
Schamper is het officiële, ongebonden en pluralistische

zich het recht voor ingezonden stukken verkort weer te

Fotografen: Tobias De Pessemier, Filip Van Bourgognie

studentenblad van de Universiteit Gent. De redactie bestaat

geven.

en Audrey Boone (Fotoklas)
Lay-out: Bart De Becker, Dirk Jacobs

uit vrijw illigers en komt elke donderdag samen om 19u00
in studentenhuis De Brug, tweede verdieping, St.

Schamper 296 van woensdag 11/03/92
Verantwoordelijke Uitgever

P ie te rsn ie u w stra a t 45. S cham per is te le fo n is c h
rechtstreeks te bereiken op ons gloednieuw nummer 091 /

Hoofdredacteur: Bart De Becker

Tim DeCock

64.70.87 (tevens het nummer van de Fotoklas) of via het

Eindredactie: An Audenaert

Keigatstraat 6

secretariaat van het studentenhuis op nummer 091/

Redactie : Hajo Beeckman, Boris Cruyssaert, Tim De

9910 Ursel

64.70.85 (André Van De Velde).

Cock,

Sam De Graeve, Kart Degryse, Tobias De

Lezersbrieven zijn welkom, naamloos is prullenmand.

Pessemier, Annelies De Waele, Jan Droessaert, Sarah

Drukkerij: Druk In De W eer c.v., Blekersdijk 12, Gent

Vermeld ook studierichting en jaar (indien van toepassing).

Guiette, Dirk Jacobs, Leen Kuijken, Anja Otte, Kristof

Oplage : 5000 exem plaren, gratis verspreid in alle

Op grondig gemotiveerd verzoek laten wij uw naam weg..

Papin, Jürgen Pieters, Frands Puype, Hans Seminck,

faculteiten, resto’s en homes van de RUGent

Lezersbrieven dienen betrekking te hebben op de

Filip Tollenaere, Paul Van Den Broecke, Jan Van de

Distributie : Yves De Buck, over wie eigenlijk alles al

studentenproblem atiek en de RUG in het algemeen of

Vreken, Karei Verhoeven, Veerle Vogelaere, Kristof

gezegd of geschreven is

artikels in Schamper in het bijzonder. De redactie behoudt

W aelkens, Frédéric W ille

worden (wegens apart statuut) en de voorstellen voor de
ander faculteiten moeten eerst naardezuinigheidscom ités
gestuurd worden (per faculteit). B | navraag bij de beheerder
M an g e le e r

(bevoegd

o ve r

GBO

en

te ve n s

arrondissementsvoorzitter van de Gentse CVP!) moeten
deze comités de financiële middelen zo efficiënt m ogelijk
besteden, maar wie daar in zit, wist hij niet te vertellen. Pas
daarna kan de Bouwcommissie het voorstel behandelen.
Dus hoelang deze adm inistratieve moten nog draait voor
die fietsrekken er staan, is niet bekend.

HV

GLEICHSHALTUNG IN DE POL & SOC

SLA EENS EEN
Schamper heeft niet de

Verbazing en hysterie

Betrekkingen" en “Staats- en Bestuurswetenschappen' af

hilariteit onthaald werd. U begrijpt het: niet alleen gaan

alom in de wandelgangen

te schaffen met ingang van september 1993. Die beslissing

twee diplom a's in rook op maar ook de Licenciaat in de

van de Faculteit van de

steunt op een rapport van de Vlaamse Interuniversitaire

P o litie k e W etenschappen z ie t z ijn g e tu ig s c h rift

n a beschouw ingen

P o litie ke

geven bij optredens. Tenzij

g e w o o n t e
te

Raad (VUR) - nota bene voorgezeten door de RUG-

gedevaloriseerd door de verruim ingsm aatregel m et

toen

rector Leon De Meyer - dat voorgelegd werd op 12

‘zwaartepunten’. Overgangsmaatregelen dan voor de

e r n a tu u rlijk ie ts echt

enkele weken geleden

december 1991: de Raad adviseerde onze Vlaamse

kandidatuurstudenten die zich nu bij hun strot gegrepen

speciaals te zien was,

bekend

w erd d a t de

bewindslieden alle diplom a’s onder de noemer van

voelen? Vergeet het maar. Alleen de jongens en m eisjes

overheid met één enkele

“Poltieke Wetenschappen" aan elke Vlaamse universiteit

in de huidige licenties kunnen nog rustig ademhalen, na

pennestreek de richtingen

gelijk te schakelen. Leuk detail: in de commissie die de

sep tem b e r 1993 v o lg t vo o r hun o p vo lg e rs de

“Internationale Betrekkingen” en “Staats-en Bestuurs-

zitting van de VLIR voorbereidde, zetelde ons aller Prof.

verstikkingsdood.

wetenschappen” had geschrapt. De studenten mochten

Gaus. De professor wist de studenten zelf te vertellen dat

het weinig verheugende nieuws plots vernemen tijdens de

hij zich met vuur had verzet tegen de afschaffing van de

lessen van Prof. Gaus en Prof. Van M ensel. Tal van

twee diplom a's maar volgens andere bronnen luidt het dat

en

S o cia le

W etenschappen

H et

H uis

vragen rezen natuurlijk na het wegdeemsteren van de

Prof. Gaus “er zijn mond niet had opengedaan". De pol &

grote golf van paniek. Hoe is het zover kunnen komen?

soc’ers hebben er het gissen naar. Een positief geluid

Wiens naam prijkt onder dit monsterbesluit? En vooral:

daarentegen kwam in d ie bange dagen van de

waarom werden de studenten niet geraadpleegd of

Faculteitsraad van de Rechtsfaculteit waar de dames en

tenminste behoorlijk ingelicht? Duidelijk is alvast dat een

heren een vastberaden ‘n je t’ uitspraken tegen de

paar honderd studenten nogmaals slachtoffer werden van

beslissing, maar het heeft niet mogen baten.
De repercussies van deze besluitvorm ing zijn niet

ALWEER COENS

gering. De twee voornoemde diplom a's zullen voortaan
aan geen enkele Vlaamse universiteit meer worden

Even de zaken op een rijtje. Tot op heden vormde de
eerste kandidatuur Politieke en Sociale Wetenschappen
een gemeenschappelijkjaar. Vanaf de tweede kandidatuur
konden de studenten kiezen tussen de afzonderlijke
rich tin g e n

P o litie k e W etenschappen, S ta a ts-en

Bestuurswetenschappen, Communicatiewetenschap en
Sociologie. De eerste licentie bood de studenten Staatsen Bestuurs en Politieke de mogelijkheid ofwel hun richting
verder te volgen of over te schakelen op de licentie
Internationale Betrekkingen.
In het decreet van Coens verschijnt in de lijst van
bestaande studierichtingen de vermelding "Politieke en
Sociale Wetenschappen”. Geen haan die gaat kraaien.
Op 18 decem ber 1991 neemt echter de Vlaamse
Executieve het besluit de diplom a's ‘ Internationale

uitgereikt. Concreet betekent dit voor de Gentse pol &
soc’ers dal zij het vanaf septem ber 1993 moeten stellen
m et d rie i.p .v . v ijf d ip lo m a 's : L ice n cia a t in de
Communicatiewetenschap, Licenciaat in de Sociologie
en Licenciaat in de Politieke W etenschappen. En hier
wringt nog een schoentje. De cursussen die vroeger
onder de diploma’s “Internationale Betrekkingen" “en
Staats- en Bestuurswetenschappen" vielen, zouden
behouden blijven. Naargelang de aard en het aantal van
de desbetreffende cursussen die men in de loop van twee
licentiejaren bij elkaar graait, zou de student dan op het
e in d d ip lo m a

van

“ L ice n cia a t

in

de

P o litie ke

W etenschappen’ met de verm elding “zwaartepunt Int.
Betrek. / zwaartepunt Bestuurs.“ vereerd worden - een
voorstel dat door de pol & soc'ers op evenveel woede als

“Geachte studenten,

student uit de Rechten en hij berichtte hierover in zijn
nieuwe open brief.

H u is

ACTIE!

Om 21 u begon het groepje te spelen in het VRG-cafó

Natuurlijk. Op 10 februari jl. legden de mensen van de
Vereniging Bestuursw etenschappen Gent een
vergadering in. Doel: een werkgroep in het leven roepen
die studenten zal m obiliseren en acties coördineren. De
werkgroep formuleerde alvast een duidelijke eis: behoud
diploma’s en inspraak in de besluitvorming. Prof. Van
Mensel en Prof. - en senator - Van Hooland schaarden
zich inmiddels achter het eisenplalform . Een communiqué
werd opgesteld en verstuurd naar krantenredacties, de
rector en de decaan, petitielijsten circuleren. Prof. Van
Mensel. Enkele studenten onderzoeken of in deze zaak
een procedure voorde Raad van State zou helpen en een
vijftal pol & soc’ers brengt binnenkort, gewapend met
klachten en petitielijsten, een bezoekje aan de rector en
m inister Van Den Bossche.
Pollteia - de faculteüskring van de pol & soc - steunt de
actie voluit en riep de studenten inmiddels op massaal
aanwezig te zijn op de actie van 13 februari in de
Universiteitstraat (waarover hier geen woord omdat het
artikel op 12 februari naar de drukker moest). Meer acties
volgen wellicht.
Het broeit in de pol & soc. En wij houden u op de hoogte

benoemen p e rja w lte ü B ovendien w o rdt

de

o p ric h tin g

van

zich zal kwijten van de evaluatie van klachten bij de
ombudsman/vrouw en concrete m aatregelen kan nemen

je reeds over de exploten

aan één tafel te gaan zitten met rector De Meyer en

om de problemen op te lossen.

regeringscommissaris Yannick De Clercq. Op zich niet
bijzonders, uiteraard, ware het niet dat het rectoraat de 5

de

h alve

Universiteitsstraat vol pamfletten waarin de volledige
toepassing van de gedragscode voor examinatoren geëist

Ten eerste zal de rector een 'ad valvas’ bericht laten
Ten tweede wil men voor de rechtsfaculteit een
voorlopige regeling uitdokteren, waarin onafhankelijke

het hele gedoe rond de rechtsfaculteit.

personen

"aan de universitaire autoriteiten om deze beloftes waar te
maken".

de

Tegelijkertijd vermeldt de derde lic-er echter dat hij de

examencommissie’s) aangeduid worden om klachten over

toestand met argusogen zal volgen en opnieuw tot de

(dus

n ie t

de

v o o rz itte rs

van

De pen is m ächtiger dan het zwaard, zei B illy

de gedragscode te behandelen. Deze personen (één uit

‘strijd’over zal gaan als de autoriteiten niet 'met de hoogste

de faculteit, één uit het rectoraat) zullen de klachten met

spoed ' hun beloftes nakomen.

althans. Ondanks uitgebreide persaandacht zitten de

'uiterste discretie en ernst' behandelen.

Let's wait and see...

Rechtsgenootschap, de

H et

H uis

Consequences en de Gentse Studentenfanfare. Dat

belooft! Stadskledij? Mmmm... ja.
Na een weekendje recupereren kunnen we vanaf 24

rechtsstudenten aan de

februari de tentoonstelling “65 jaar VRG" bezoeken in de

Gentse Universiteit, viert

gebouwen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

d it ja a r h aar 6 5 -ja rig

(Universiteitsstraat). De tentoonstelling is eigenlijk een

bestaan. Een heuglijke

verzameling van ‘mem orabilia’ met betrekking tot h e t...
VRG.

lustrumweek vraagt en die
vindt dan ook plaats van vrijdag 21 februari tot en met
vrijdag 28 februari 1992.

GALA

door het drumstel en besloot tot slot een partijtje te
headbangen met de muzikanten en enkele omstaanders.
De ordehandhavers zagen dat het dit keer duidelijk niet
mee naar buiten. Eenm aal afgekoeld in de frisse
buitenlucht, beloofde de man dat hij de toegebrachte
schade zou vergoeden. “U kunt mij vertrouwen. Weet U,
ik ben rechter in de Rechtbank van Koophandel, ik zal U
m jn kaartje geven. Kom later maar eens langs, dan
kunnen we de betaling regelen”, garandeerde hij.
De muzikanten zijn momenteel technisch werkloos.

Het is de afgelopen
maanden nog geen enkel
ogenblik kalm geweest in
de U n iv e rs ite its s tra a t,
th u ish a ve n
van
de
studenten Pol & Soc en
Rechten. Erging geen dag

FUIF
Op 25 februari komt de C.J.P. Poppromenade langs.
Samen met het VRG organiseert het C J.P. een gigantische
fuif. De ambiance wordt verzorgd door ex-rock-rally-

Het VRG-galabal in het Casino (aan het Citadelpark)

finalisten The Candy Men, Mama’s Jasje en Arbeid Adelt

geeft op vrijdag 21 februari het startschot van de feestweek.

C J.P.-lidkaarten zorgen ervoor d a tje het hele gebeuren

De vier zalen worden geanimeerd door: Tom Van Landuyt

gratis kan meemaken. Aan de ingang van de Vooruit kan

& Precious LI mits, waarvan zanger Tom figureert in de

je die CJ.P.-lidkaarten kopen voor 350 fr., meteen de

blijkbaar felgesmaakte serie “ De KÓtmadam" op VTM

kostprijs van een ticket voor optredens en fuif. Of je kan

.alsook een bijrol heeft in “Boys". Andere groepen zijn

je kaart nu reeds gaan halen op het VRG-secretariaat (

Nightshift, Luc De Batselier & Whisky and the

Savaanstraat 8 ).

voorbij of er dook weer een
open b rie f, enquête of
op. Een intelligentere vorming, syllabussen en
betere examenroosters waren slechts enkele van de vele
eisen.
Zoals je elders op deze pagina kan lezen werden er
door de Rector al enkele beloften gedaan en onlangs boog
ook de Faculteitsraad van de Rechtsgeleerdheid zich over

examenroosters ten laatste op 3 april uit zullen hangen,

Raad van Bestuur te vragen om voor de aanvang van
volgend academ iejaar een om budsm an/vrouw te

fa c u lte its k rin g van de

gebeurtenis die om een

vloer en de muren mee, zwaaide de bril van de bassist op
de grond, trok de luidsprekers omver, joeg een versterker

W el werd de garantie gegeven dat dit ja a r de

DIA

De rector drukte zich nog sterker u i t : hij belooft de

maar verder werd alles wat de studenten voorstelden door

"W illiam Shakespeare

de proffen afgeketst.

VRG OP PENSIOEN ?
Vlaam s

de gitaar van de gitarist uit diens handen, “streelde" er de

dit eisenpakket. Jammer genoeg waren de resultaten
daar heel wat m inder gunstig.

studenten psychologie en pedagogie nog steeds in

Het

buurman op zeer originele w ijze op reageerde. Hij greep

In zijn gloednieuwe brief kondigt Lepercque aan zijn

Waggledagger* ooit. G elijk heeft-ie. In sommige gevallen

De grote truc met de pers werkte echter wel voor onze

Vnplugged’ dus, maar geen MTV in de buurt. De musici
vroegen of ze nog één nummer mochten spelen, waar de

Heel wat mooie praat dus! Hoewel de zegswijze “eerst

acties voorlopig op te schorten om een kans te bieden

uithangen in verband met de gedragscode.

werd. Ondertussen kreeg zijn actie veel ruchtbaarheid en

zijn over de bouw van een nieuw auditorium in 1994).

De escorte stond nog aan de deurtoen de specialguest
al druk doende was de gekjidskabels uit te trekken.

zien en dan geloven" is natuurlijk nooit ver weg.

studenten een aantal dingen beloofde...

verschenen in zowat alle Vlaamse kranten artikels over

overvolle auditoria te vegeteren. (Hoewel er geruchten

hondenbrigade en de oproerpolitie)

een

Peter Lepercque slaagde er in (samen met de vier

h ij

vergezeld van een heuse escorte (peleton ‘zwaantjes’, de

UNIVERSITEITSSTRAAT
OP STELTEN

studentenvertegenwoordigers in de Raad van Bestuur)

hing

revolver kunnen onderscheiden). Na 40 m inuten
swingende muziek kwam de specialguest binnenvallen,

PVDB

thieves, een nieuwe “open

Begin januari

ju ist ja ... zij die een namaakpistooltje niet van een echte

om een spel ging en namen de brave buurman dan maar

brief”. In Schamper 293 las

Rechten.

b.v.

“Hof van Beroep“ in de Savaanstraai (vlakbij de Rijkswacht,

EVALUATIECOMMISSIE in het vooruitzicht gesteld, die

van deze derde lic -e r

vliegende instrum enten
Het optreden van de

HB

Peter Lepercque, prince of

H et

!

s p e d a lg u e s t: de buurman II!

KEVIN KOSTNER II
professoren”, zo opende

u z i e k

Z ibrokam iens kende zo’n spectaculair einde, met als

van de vijf bestaande richtingen en bijbehorende

een voortreffelijk staaltje van openbaarheid van bestuur.

M

THE DAY AFTER

NIKS DUS
De neutrale ombudsman komt er niet. Wel komt er
voor elk jaar een door de studenten verkozen prof. Maar
of die onpartijdig zal kunnen oordelen, is een andere zaak.
Daarenboven werden zijn bevoegdheden niet duidelijk
omschreven.

Op 26 februari kunnen de rechtsstudenten de alcohol

De vragen i.v .m . het se m e ste rsystee m , een

uitzweten op een interuniversitair sporttom ooi dat de

controlecomm issie op universitair niveau, praktijkgerichte

naam JURIDICA meekreeg. Leuven, Brussel en Kortrijk

colleges, naleving van gedragscodes en het gebruik van

sturen sporters naarde G.U.S.B. aan de W atersportbaan.

het wetboek werden al evenmin behandeld. De studenten

Antwerpen kan er spijtig genoeg niet bij zijn aangezien er
op dezelfde dag een stratenloop georganiseerd wordt.

waren dan ook uiterm ate misnoegd en dreigden met
acties.

XTC?

BRADERIE

Een Assisenzaak krijgen ju llie voorgeschoteld op 27

Op donderdag 13 februari kwamen die er ook. De

februari rond 19u. in de Assisenzaai van het Justitiepaleis.

parking van de faculteit in de Universiteitsstraat werd

Er wordt een combinatie toneel - pleitoefening verw acht.

afgesloten en via diverse ludieke standjes (gegroepeerd

De lustrumweek wordt afgesloten op 28 februari met

in de ‘Braderie der Klachten1) werden alle problemen nog

een academische zitting, al weten de organisatoren

eens e xtra in de v e rf geze t. P annekoeken, een

voorlopig nog niet hoe ze dit zullen invullen. W ij houden
ju llie op de hoogte.

en drank zorgden voor de nodige sfeer en ambiance.

PVDB

‘Onbevoegde Ombudsman’, muziek, 'W etboekenwerpen'
Dat niemand nu nog beweert dat hij niet weet wat er
aan de gang is!
BDB

Waar sportredacteurs wakker van liggen

SPORT EN STUDEREN, MAKKELIJK TE COMBINEREN ?
I

Enkele weken geleden

Werd de Commissie voor
{stu d ie

en

•Exam enfaciliteiten t.b.v.
Topsporters aan de pers
V o o rg este ld . Z oals de
naam al zegt zou deze
com m issie het studeren
aan de Universiteit Gent
én sport op hoog niveau beoefenen moeten bevorderen.
Schamper maakte een babbeltje met enkele van de
erkende topatleten om te zien of dit ook echt gebeurt.

MENTALITEITSPROBLEEM

Hoewel de commissie actief is in alle faculteiten blijken
er toch nog heel wat verschillen te bestaan. Daar waar het
voorde één m akkelijk is om examens te verplaatsen, blqkt
dat voor de ander heel wat m oeilijker, soms zelfs
onmogeHjk. Bart Beemaert heeft "zowelineerstealstweede
zittijd iedereen afgelopen, maar nergens uitstel kunnen
verkrijgen"., Kris Sabbe verplaatste dan weer wel makkelijk
een examen. Moeilijkheden alom dus, maar zien de
topsporters zelf een oplossing ?
BEERNAERT: "Het grote probleem is dat de faciliteiten
niet afdwingbaar zijn en vaak ook niet bekend, noch bij de
professoren, noch b ij de studenten. Je bBjft overgeleverd

Vlaams Universitair Veldloopkampioen Kris Sabbe
stond ons tussen te woord midden in zijn examens 1ste
proef Burgerlik Ir. Anouk Segers is reeds Be. in de Rechten
en studeert nu nog een ja a rtje extra. Zij speelde
aanvankelijk bij Avanti Lebbeke (1 ste klasse handbal) en
sinds 2 ja a rb i Sasja. Bart Beemaert (1 ste kan. Economie)
maakte ons panel vol. Hij is Belgisch kampioen op diverse
zwemafstanden en verdedigde ons land vorig jaar nog in
S urinam e

op

een

in te rn a tio n a le

U n iv e rs ita ire

Zwemmeeting.

aan de willekeur van een prof en ik heb het afgelopen jaar
geleerd dat je er bij ons in de faculteit Economie zelfs niet
over moet beginnen.’
SEGERS: ’ Het principe zou inderdaad veel bekender
m oetenzijn, want vooral in grote faculteiten zoals Economie
en Rechten verzink je in de anonieme massa en is er
weinig persoonBjk contact met de studenten. Gelukkig
doen de mensen van de G.U.S.B. (Gentse Universitaire
Sportbond) alles om ons te helpen.’
SABBE: ‘ Zolang het mentaliteitsprobleem van niet in
sport geïnteresseerde professoren niet opgelost raakt, zal
het m oeilijk blijven om iets te bereiken. De comm issie is

EN TOCH STUDEREN...

daarin een eerste stap.”

Aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) past men een
heel ander systeem toe wat studerende topsporters betreft.
Ignace Van Der Cam, sportdirecteur van de G.U.S.B: “De
VUB verbindt er zich toe, door m iddel van een contract met
de topsporters, hen fa cilite ite n toe te kennen. De
professoren daar zijn dus verplicht om uitstel te verlenen.
Volgend jaar zal dit systeem aan alle Vlaam se
u n iv e rs ite ite n

to e g e p a st w orden.

De V laam se

In teruniversitaire Raad (VLIR ) rich tte im m ers een
commissie op om de situatie van de topsporters te
onderzoeken en het eerste resultaat is dat er een
typecontract opgesteld werd dat door alle universiteiten
gebruikt zal worden.
Het b lijft natuurlijk een dubbelzinnige situatie, omdat
het de universiteit is die zich verbindt met de studenten en
niet de professoren, die echter wel verplicht worden om
faciliteiten te verlenen. Het risico dat gedane beloften niet
nagekomen worden blijft dan hoe dan ook bestaan.”
Ook de studenten zijn niet onverdeeld gelukkig met

SCHAMPER: Blijft er door al die moeilijk te
verplaatsen lessen, practica en examens nog wel tijd
over voor de sport ?
BEERNAERT: “Zwemmen doe ik noodgedwongen
tussen, voor en na de lessen. Ik moet immers per dag heel
wat uurtjes afwerken en dat is soms wel een probleem.”
SABBE: “Voor m ij is het trainen op zich niet zo moeilijk.
Ik doe gewoon mijn schoenen aan en ga lopen. Maar ik
kan mij wel inbeelden dat het vooral voor mensen die
ploegsporten beoefenen niet zo eenvoudig is.”
SEGERS: “W ij zitten inderdaad opgescheept met vaste
trainingsuren, die niet altijd even goed uitkomen, maar
opgesteld zijn voor het hele team. Voor mij persoonlijk
komen daar dan ook nog eens de verplaatsingen richting
Antwerpen bij én de het feit dat de handbal-play-offs, toch
het hoogtepunt van het seizoen, in mei vallen. Maar dat
heb ik er wel voor over."
SCHAMPER: Ondanks alle problemen toch nog

wat de VUB doet.
SABBE: “Men moet er natuurlijk ook geen spelletje

studeren. Waarom ?

van maken. Wat aan de VUB gebeurt gaat toch al wat ver,

niet eigenlijk T

omdat het gevaar af te studeren met een minderwaardig

SEGERS: “Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Waarom

diploma daar volgens mij zeer reéel is.”

BDB

O n d e r : u it t e k ie z e n : é é n o f m e e r to p s p o r te r s

SPORT EN WEL
ZEER KORF
•DeRUG-rugbyploeg
heeft deVlaamse tite l niet
gepakt dit jaar, maar ze
zijn wel strijdendten onder
gegaan.
Na het schandelijk
gedrag van Antwerpen,
dat tegen Gent diverse
‘vrije studenten’ opstelde
en nipt won, dan met Janneke en Mieke naar Leuven trok
en daar zwaar de boot in ging, was het in de beslissende
wedstrijd tegen de KUL alles of niets. Men moest met een
serieus verschil winnen wou men nog een kans maken op
de titel.
Zoals reeds gezegd kwam die tite l er niet. De KUL
werd wel met 3-10 geklopt op eigen veld, maar dat was
niet voldoende. Leuven strafte trouwens elke score
genadeloos af. Steven Lambrlx trapte een penalty tussen
de palen en verdween later uit het strijd met een gebroken
hand, Patrlck Meeuws werd dan weer getrakteerd op een
ontwrichte schouder na het scoren van een try. Toffe
jongens, daar in Leuven!
• Wie zin heeft om de aarde eens vanuit de hoogte te
bekijken kan ook dit jaar weer terecht b ij de G.U.S.B. Elke
maand is er immers een klimweekend ergens in België of
omstreken.
Zotrektm enop 14en 15m aart naarMozeten Marcheles-Dames. Voor de ronde som van ongeveer 800 fr. kan
je al mee (je moet wel zelf voor vervoer zorgen). Inschrijven
zoals altijd op het sportsecretariaat (tel.: 091/64.63.14).
Later dit jaar zijn er ook nog uitstapjes gepland naar
Teufelsley (Duitsland) en Fontainebleau (Frankrijk).

STUDENTEN UNIVERSITEITGENT
WAARDEBON 500 fr.

Bij aankoop sportschoenen-textiel-sportmateriaal
(minimum aankoop 2500 fr.)
(1 korting per aankoop, niet geldig voor reclame-artikelen)
Geldig to t eind september 1992.

Zwijnaardsesteenweg 110
9000 GENT
Tel. (winkel) 091/22.86.52

maandag gesloten

Misdaad in Gent

CRIMINAL CAMEL LIGHT
“ Buurt

en

c rim in a lite it.

Een

M AL'

t eken a a n r ug

op meerdere identiteitscontroles stijgt naarmate de socio-

arbeidersbuurt. De verdeling naar etniciteit correspondeert

In dit m agische jaar

economische status van de buurt waar je woont daalt.

nagenoeg met de proportionele etnische verdeling van de

1992 zal er op heel wat
plaatsen in Spanje en

betrokken buurt I

buurtgericht onderzoek

Am erika gejubeld worden,

Het merendeel van de mensen vindt dat de politie te

De verdachten in de arbeidersbuurten kom en

en

vaak gemotoriseerd patrouilleert en zo het contact met de

doorgaans uit dezeKdebuurt, deze in de middenklassebuurt

het is nam elijk 500 jaar

preventie”, zo luidt de titel

bevolking verw aarloost. A ls politietaken vinden de

uit een andere buurt en deze in de residentiële buurt

geleden dat Colum bus

van

naar

c rim in a lite it,

o n veilig h eid

in te re ssa n t

buurtbewoners prioritair : het alert-reageren op 101-

komen van buiten Gent. Opm erkelijk is verder dat het

Amerika ontdekte. Hier valt

rapport van een groepje

oproepen, het regelen van het verkeer, het aanhouden

aantal verhoorden en aanhoudingen stijgt, naarmate de

evenwel niets te vieren: de

crim inologen o.l.v. prof.

van overvallers, het opsporen van gezochte personen en

socio-economische status van de buurt daalt.

Hebberecht (school voor Criminologie, R UG) dat de vorige

goederen en het controleren van dronken bestuurders. De

maand verscheen.
Het onderzoek van Hebberecht en team richt zich

bewoners hebben echter weinig vertrouwen in de efficiëntie

een

vooral op vermogensdelicten (thuis of in het openbaar) en

van de politie.
Op buurtniveau kent slechts een kleine minderheid

op bedreigingen, zeden- en geweldsdelicten (op publieke

zijn wijkagent persoonlijk. In de arbeidersbuurten zijn heel

plaatsen), kortom op wat we in ons alledaagse doen

wat bevraagden overtuigd dat de politie de buurtproblemen

oppervlakkig ‘crim inaliteit, noemen. De meer vertrouwde

kent. In diezelfde buurten wordt het politie-optreden wel

strafbaar gestelde handelingen dus, waar de publieke

negatiever beoordeeld dan in de meer rijkere buurten.

opinie, de media en de politici het meest van wakker liggen
als ze denken aan de termen “crim inaliteit en onveiligheid".

HET OPZET

Europese kolonisatie van
Amerika leidde een volkerenmoord in en een eeuwenlange

BLOED ?

economische, sociale en culturele onderdrukking. We
hebben nu wel de perfecte aanleiding om eens extra

W anneer de criminologen nu een slachtofferorofiel
samenstellen uit een combinatie van de politieregistratie
en de slachtofferenquéte komen ze tot de volgende
conclusie: behalve in Rooigem zijn het vooral mannen die
het slachtoffer worden van crim inaliteit. Verder blijkt dat de
slachtoffers relatief jong zijn en het dikw ijls gaat om

CRIMINEEL GENT

arbeiders, lagere bedienden en studenten. De kleine
z e lfsta n d ig e n

In de Geïntegreerde Politiële Statistiek voor Gent nam
het aantal geregistreerde m isdrijven licht toe. Drugs,

Het onderzoek richt zich op vier buurten in G e n t: een

vandalisme, fietsdiefstal en diefstal uit auto’s namen toe in

w orden

G epen sio n e e rd e n

fre q u e n t g e v ic tim is e e rd .

z ijn

a ls

s la c h to ffe rs

s te rk

ondervertegenwoordigd.
Opvallend is uiteraard dat het profiel van slachtoffers

m ulti-etnische buurt (Sint M acharius), een traditionele

de registraties, wat aansluit met het beeld van de bevolking.

heel sterke gelijkenissen vertoont met het profiel van de

arbeidersbuurt (R ooigem ), een m iddenklassebuurt

Dit wil daarom nog niet zeggen dat de realiteit hiermee

verdachten ! Het is blijkbaar verkeerd te denken aan de

(Galgenberg) en een residentiële buurt (Zuid).

overeenstemt. De stijging van geregistreerde misdrijven

groepen ‘daders' en ‘slachtoffers’ als twee gescheiden

In deze vier wijken werd gepeild naar attitudes,

kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een betere efficiëntie

entiteiten, gezien ze heel wat overeenkomsten vertonen.

gevoelens en visies van de bewoners (d.m.v. steekproef

van de p o litie of te danken zijn aan een grotere

en enquête) tegenover allerlei facetten van crim inaliteit in

aangiftebereidheid bij de bevolking. Milieudelicten, hoewel

hun eigen buurt en Gent in het algemeen. Het politiële

sterk gepercipieerd door de bevolking, zijn heel wat minder

werk in de 4 buurten werd onderzocht naar meldverslagen

terug te vinden in de statistieken. Dit is waarschijnlijk te

van de Gentse stadspolitie in 1989 en aan de hand van

wijten aan een geringe opsporingsbereidheid door de

een enquête onder de bewoners i.v.m . het optreden van

gewone politiediensten.

de politie. Het crim inaliteitspatroon in de 4 buurten werd

dat door de ontwikkelingen in Oost-Europa, de Golfoorlog
en andere w ereldschokkende gebeurtenissen aan
internationale aandacht heeft moeten inboeten.
Vooral het Middenamerikaanse land Guatemala wordt
door onze westerse media zeer ten onrechte steeds weer
vergeten, met de recente uitzending van een documentaire
over de politiemoorden op Guatemalteekse straatkinderen
door Panorama als uitzondering. Het land is sinds kort
weer formeel een democratie. Men kan echter bezwaarlijk
van een échte democratie spreken wanneer elke student
of journalist die zich in de ogen van het leger iets te kritisch
opstelt, nog steeds door rechtse doodseskaders uit de
weg wordt geruimd. Amnesty International weet er alles
van. Z oals men in onze
ve rke e rso n g e va lle n

SUPERTIP

kran te n

o ve r kle in e

b e ric h t, v e rsch ijn e n

in de

Guatemalteekse kranten elke dag kleine meldingen over

Naast de bovenstaande conclusie, form uleert het
onderzoeksteam nog een aantal andere bedenkingen.
Crim inaliteit is eerst en vooral

aandacht te besteden aan (Latijns-)Am erika, een continent

een

buurtgebonden

nieuwe slachtoffers van dedoodseskaders. Zo'n meldingen
zijn daar faits divers.
Het is onbegrijpelijk dat in vergelijking met andere
Latijnsam erikaanse landen zoals C h ili, Nicaragua,

geanalyseerd aan de hand van p.v.’s van de Gentse

Colombia en El Salvador, Guatemala in de berichtgeving

stadspolitie in 1989 en naar de resultaten van een

bijna volledig uit de boot valt. De schendingen van de

slachtofferenquéte bij buurtbewoners.

mensenrechten bereiken er nochtans eenzame hoogten.
Terwijl in een land als Chili mensenrechtenorganisaties

U ZEI ?

nog dossiers over politieke gevangenen kunnen opstellen,
omdat men ze in de gevangenis mag bezoeken, kunnen

In de v ie r buurten w orden (in die volgorde)

de Guatemalteekse m ilitairen je recht 'm de ogen kijken

m ilieuvervuiling, het verkeer en vreemdelingen door de

wanneer ze beweren dat er in hun land geen politieke

ondervraagden als de belangrijkste Gentse problemen

gevangenen zijn: in Guatemala zijn er alleen politieke

aangeduid. Crim inaliteit en onveiligheid worden niet echt

doden.

als prioritaire sociale problemen aanzien.
Een groep Vlaamse jongeren bezocht Guatemala in
De bew oners z ijn g lo b a a l van m ening dat

de zomer van 1990. Dit “inleefverblijf" werd georganiseerd

m ilieuvervuiling, vandalismeen (brom )fietsdiefstal in Gent

door het Vlaams Guatemala Comité in samenwerking met
het NCOS. Deze jongerengroep nodigt nu voorfebruari en

toenemen.

maart van dit jaar twee vertegenwoordigers van de

In alle vier de buurten ziet men oudere mensen en

AEU

jonge vrouwen als de groepen die 'm Gent het meest kans

officiële Guatemalteekse studentenorganisatie

lopen slachtofferte worden van crim inaliteit,terwijl jongeren

(Asociación de Estudiantes Universitarios) uit naar

en migranten als de mogelijke daders gezien worden (zie

Vlaanderen, om er aan de universiteiten van Antwerpen,

ve rd e r!).
De bewoners uit de vier buurten zijn vooral bang het

bloedige repressie in hun land, waarvan ook kritische

sla ch to ffe r te worden van m ilie u ve rvu ilin g (!) en

studenten nog steeds het slachtoffer zijn. In de zomer van

Brussel, Gent en Leuven te komen getuigen over de

vermogensdelicten. In de residentiële buurt (waar vooral

1989 werd bijvoorbeeld de hele top van de AEL/strafleloos

ouderen wonen) is 1 op 2, in de andere buurten 1 op 3 van

uit de weg geruimd.

de ondervraagden, bang in het donker alleen weg te gaan.
Vrouwen zijn over het algemeen bezorgder voor

Wat de vier buurten betreft, valt in de statistieken de

crim inaliteit in Gent dan mannen. Jongeren (17-20j.) en

grote proportie aan vermogensdelicten (diefstal uit auto,

ouderen (71-80j.) zijn het bangst voor crim inaliteit.

in b ra a k)

Opvallend is verder dat wie de misdaadrubriek in de krant

m id de n kla sse b u urt dom ineren fie ts e n d ie fs ta lle n ,

leest, een grotere angst heeft voor crim inaliteit.

bedreigingen, m ilieu-overtredingen en nachtgerucht de

HIT THE ROAD, JACK

delicten geregistreerd.

Heel wat mensen vertonen mijdgedrag als preventie
tegen geweldpleging: men gaat weinig buiten, zeker niet
alleen, men vermijdt bepaalde plaatsen, café’s of dancings,
gebruikt liever eigen dan openbaar vervoer en men opent
de deur enkel voor bekenden. Opvallend is dat vooral
vrouwen, oudere mensen, maar ook de 17 tot 20-jarigen
zo weinig mogelijk buiten komen en alleen weg gaan.

DE FLIKKEN
Bewoners die zelf contact opnemen met de politie
doen dit vooral om documenten in orde te brengen of om
inform atiete verkrijgen, ’m heel wat mindere mate vooreen
gewenste tussenkomst of een aangifte van een m isdrijf.
Globaal zijn de mensen tevreden over deze contacten. Op
het rijksw acht- of politiebureau w ordt men correct
behandeld, zo geven de meeste mensen te kennen.
Over wat op straat gebeurt echter, melden de bewoners
heel wat meer incorrecte behandelingen bij politiële
controles (vooral vrouwen en mensen uit de laagste
sociale klassen). Het is overigens opm erkelijk dat de kans

in

de

re s id e n tië le

b u u rt

op.

In

de

registraties. In de arbeidersbuurten worden zowat alle
De sla ch to ffe re n q u è te su g g ere e rt dat vo o ra l
vermogensdelicten, bedreigingen en vreemde telefoons
en in mindere mate zeden- en geweldsdelicten in Gent
voorkomen.
Zeden- en geweldsdelicten werden (steeds voor 1989)
meer aangegeven in de arbeidersbuurten dan ‘m de rijkere

Boven: crimineel nietwaar ?(foto Tobias)
fenomeen, sterk bepaald door specifieke kenmerken
van de betrokken buurt. Dit dient per buurt onderzocht te
worden, op een meer betrouwbare manier dan enkel op
basis van politiestatistieken.
Er is volgens de crim inologen een preventiepolitiek
nodig die vooral gericht is op de achtergestelde stedelijke
buurten, omdat de sociale ontwrichting daar al zo groot is
en de problemen er zich acuter stellen dan in de meer
begoede buurten.
T en slo tte vin d t het o nderzoeksteam dat een

buurten.

geïntegreerd plan van buurtpolitiek de beste tegenzet op

WHODUNIT ?

en de buurtbetrokkenheid zijn prioritaire kwesties. Het

anti-sociale delinquentie is. De socio-economische situatie
verschaffen van eenvoudige en goedkope preventieve

Uit de politieregistraties distilleren de onderzoekers
een verdachteorofiel. (Het is trouwens jammer dat de
o n d erzo e ke rs

in

hun

o n d erzo e k,

naast

de

slachtofferenquête, geen peiling verricht hebben naar de
begane - al dan niet betrapte - m isdrijven van de
buurtbewoners, een zelfrapportage, om zoeen beter beeld
te krijgen op de heersende crim inaliteit).
Verdachten handelen doorgaans alleen, zijn meestal
van het mannelijk geslacht en zijn relatief jong. Het zijn
meestal arbeiders, lagere bedienden en werklozen (er zijn
wel verschillen per buurt). Studenten zijn vaak de
verdachten in de middenklasse- en de m ulti-etnische

tips aan de bevolking is dan weer een heel concrete
maatregel in de strijd tegen m isdrijven.
De onderzoekers dichten de politie een erg belangrijke
rol toe op buurtniveau. Ze dienen hun aanwezigheid in de
buurt te versterken door m iddel van wijkagenten (minder
door gem otoriseerde patrouilles) en moeten op een
correcte en niet-discrim kierende wijze optreden. Hun taak
moet nauw aansluiten op de geïntegreerde buurtpolitiek...

Van 16 tot 19 maart zijn Romeo Monterrosa-Orellana
en Mirna Lissette Hernóndez-FIgueroa te gast aan de
Unlversiteit Gent. Ze zullen er ontvangen worden door
m eerdere stu d e n te n o rg a n isa tie s en - d ankzij de
geëngageerde steun van studentenvertegenwoordiger
Mario Boulez - door het bestuur van de universiteit met
inbegrip van de regeringscommissaris en de rector. Onder
voorzitterschap van professor Rudy Doom werd er in Gent
eenbeschermcomité van professoren opgericht. Dit comité
wil het leven van de betrokken studenten beschermen
door het sch rijve n van o ffic ië le brieven aan de
G u a tem a lte e kse a u to rite ite n , w aarin de G entse
professoren met luide mediaprotesten dreigen indien er
met de betrokken studenten iets gebeurt na hun terugkeer
naar hun land. Het is immers slechts de tweede keer dat
er G ua tem a lte e kse stu d en te n in het b u ite nla n d
mensenrechtenschendingen gaan aanklagen en daarna
nog naar hun land durven terugkeren. (Een eerste
dergelijke reis ondernam een AELAdelegatie in het voorjaar
van 1990 naar Duitsland.) Tot het bescherm com ité
behoren, naast voorzitter Rudy Doom, nog de volgende
professoren: Rudolf Boehm, Jean Bourgeois, Herman
De Ley, John Devreker, Helmut Gaus, Jaap Kruithof,
Rik Pinxten, Walter Prevenier en Frleda Van Tyghem.
Dit comité wordt echter nog uitgebreid naar alle faculteiten.

Nu maar hopen natuurlijk dat de bevindingen van deze
studie niet ergens in een stoffige hoek op het m inisterie
gaan beschimmelen...

( het vervolg van dit artikel over Guatemala vindt U op
de volgende pagina)

NS\/ s la a t w e e r t o e

KOEHOEDER KOEHOEDER VERSLAAFDE
Belgian
A sociality

perfecte symbiose vormen met subtiel slagwerk; waar de

Puleo als drummer. In 1989 verschijnen enkele produkten

allemaal huis-, tuin- en keukengeluiden zijn.

m ondharm onica een weemoedige klaagzang op de

van de groep, de “Headkick Facsim ile EP” en de “Piece

wordt aangevuld met poppy melodietjes.

melancholie van ons bestaan aanheft. W aar een Vrouw in

Man EP". Ondertussen heeft Natz de groep vervoegd als

Laura Ashley-jurk gehuld naar haar o zo aardse microfoon

tweede bassist. 1990 is een nogal bewogen jaar, met

Belgian Asociality! Wat

heupwiegt, hem in haar slanke handen “neemt" ( een veel

enkele splits en comebacks en Cropple Jim die Dave

kan ik meer zeggen? De

te ruw begrip) en vervolgens een hartverscheurend “Hi"

Quimet op de sampler vervangt. Toch verschijnt hun

góden van het langharig

uitspreekt. W aar diezelfde Vrouw de zielepijn des levens

eerste volwaardige LP in februari van dit ja a r: “Consumer

w erkschuw

m et

vertolkt met een stem die normale stervelingen slechts na

RevolT en toeren ze in Europa. In 1991 tekenen ze bij Big

staartje en bakkebaarden

een zware verkoudheid kunnen benaderen- een stem als

Cat Records en nemen een Peel Session op in Engeland.

komen naar de Vooruit en niets zal hen tegenhouden. De

het ruisen van zomerwind in een berkebos, beste lezer.

In oktober verschijnt hun tweede LP “W hite Noise" en

“Oscar komt klaar- Omer komt klèT’s zullen niet van de

Bedenk, kortom, dat er op deze wereld nog iets bestaat als

plannen ze een Europese tour, die uitgesteld wordt omdat

lucht zijn. Voor wie bij de afkorting B A nog ergens anders

de Cowboy Junkies, en wees er de rest van uw bestaan

enkele bandleden gearresteerd zijn wegens wapenbezit

aan denkt dan aan the A-team, wordt dit een extatische

innig dankbaar om.

en openbare dronkenschap. In 1992 gaat de Europese

tu ig

Bovendien! Bovendien komen ook nog de twee
supergroepen SPO. DEE. O. DEE en niet te vergeten THE

k rijg t

van

een

bende

b le e ksch e te n

d ie

interview definieerde bassist en zanger Tod A. de essentie

één pakket! Deze speciale aanbieding is niet in de winkel

Cowboy, een weliswaar zeer verdienstelijke film , echter

verkrijgbaar. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,

niet met Margo Timmins, doch Matt DiHon. Knappe jongen,

wat voor hen kwam. Volgens hem is dit al veel te lang niet

en laat vooral uw jo lijt ook visueel merken. Om het met een

daar niet van, maar qua hemelsheid kan hij toch niet aan

m eer gebeurd door het gebrek aan v ita lite it in de

geleende kreet te zeggen: zichtbaar zichtbaar spandoe!

haar tippen. Zoals zij met gesloten ogen theatraal

hedendaagse rockmuziek.

achteroverleunt op een barkruk en "Pm so lonesome I

neemt, blijkt uit het feit dat de leden een voor een hun

could cry* fluistert, dat laat Matt Dillon een poepje ruiken.

jeugdidolen bespotten. Op hun tweede LP zijn ze in deze

u stil van zouden worden. Ik gebruik hier met opzet het
onbepaald voornaamwoord dat gevoeglijk zaken pleegt
aan te duiden, want een fenomeen als Margo Timmins
zu lle n w e in ig e n nog m e n se lijke k w a lite ite n als
zweetvoeten, druipneuzen of cellulitis toeschrijven. In
veler oververhitte fantasie is zij gelijkwaardig aan dat
meisje met de ongerepte schoonheid die te Macondo ten
hemel werd opgenomen. In veler koortsachtige dromen
komt zq voor als de hemelse Madonna aan wier voeten het
resultaat van edele ridder- en padvindersdaden gelegd
horen te worden. W aar zij kom t, s tijg t het aantal
teruggegeven portefeuilles aanzienlijk.
Wie is Margo Timmins? Typisch voor u om dat te
vragen, beste lezer. Hoe durft u eigenlijk? Ik wil wedden,
dal uw platencollectie uitpuilt van harde gitaargroepjes en
Electronic Body Music. Hoe beperkt! Bedenk, beste lezer,
dal er nog iets anders bestaat dan Iron Maiden en Front
242. Kijk naar buiten en bedenk, dat een pril lentezonnetje
ook op uw levenspad haar zachte stralen kan laten vallen;
bedenk dat uw lief mooi is, en het leven ook. Bedenk
vooral, dat u op een avond in een muf donker zaaltje kunt
staan, waar dromerige gitaar- en trekzakklanken een

GUATE TWEE

Wat meteen opvalt na een eerste luisterbeurt is dat er

Moon lijkt helaas iets te sterk op de andere Sweet Jane

geen gitaren aanwezig zijn, enkel twee bassen en een

om er echt uren naar te luisteren- en dat is nu juist waar

sampler. Toch klinkt de muziek als onvervalste hardcore.

een concert voor dient. Wie vrijkaarten heeft, hoeft dat nog

Tijdens een tweede luisterbeurt klinkt het zelfs allemaal

niet eens zo erg te storen, want qua achtergrondmuziek bij

luisterbaar en komen de complexe songstructuren een

een gezellige babbel over wie nu juist met wie vrijt en

voor een naar boven drijven.

waarom, is dit groepje zeer geslaagd. Omstaanders kunnen

doordram m ende staccato-ritm e

kreten als *1 is niet waar! Is't echt?” tijdens MisguidedAngel

verwelkomen de ondergang van de maatschappij. De

van de daders een rol gespeeld. Toevallig was er op het m om ent
van de ontploffing niem and in de buurt en vielen er dus (nog) geen
slachtoffers te betreuren. De m ateriële schade is echter aanzienlijk.
O tto Vésquez P eralta, de huidige voorzitter van de AEU heeft een
paar dagen geleden te lefo nisch bevestigd d a t deze laffe
bomaanslag van het legerde A E Lklelegatie niet van hun geplande
reis naar België zal kunnen afbrengen. Hij heeft w el gevraagd dat
er vanuit de Europese academ ische w ereld tegen deze laffe
bom aanslag zou geprotesteerd worden. Samen m et collega’s

strenge d iscip lin e van N eubauten, de B elgische
newbeatritmes en de duistere grind van Killing Joke

heel gauw stomvervelend wordt? Niemand, waarschijnlijk.

komen bij Cop Shoot Cop regelmatig bovendrijven. Teksten

door het foxen van protestbrieven aan de G uatem alteekse
p resid en t en aan de m in iste r van d efe nsie (volgens de
G uatem alteekse grondwet steeds een m ilitair).
Het bezoekaan G entvanonzeG uatem alteeksecom m ilitones
w o rd t g roo ts o pg e va t. O p dinsdag 17 m a art is e r een
V la a m se

volksvertegenw oordigers G ilbert Bossuyt en Hugo Van Dienderen
(die beiden reeds in G uatem ala waren) en professor Rudy Doom
hun m edewerking verlenen. Verder zijn voorzien: een officiële
persconferentie m et de rector in het Pand, een o fficië le receptie
in de Kleine Brug m et het bescherm com ité van professoren, en
gastcolleges aan m eerdere faculteiten. Het bezoek aan G ent en
tegelijk aan heel België zal op donderdag 19 m aart worden
m et een

g ro o ts

c o n c e rt

en

e en

Uit deze samenwerking zijn tot nu toe de EP “Three Chord
Monte” , de single “Fields of Darkness", en de LP/CD
“Strong Reaction" voortgekomen. Hun muziek laat zich
het best omschrijven als opwekkende, geïnspireerde
punkpop, meezingers met leuke riffs, mooie koortjes en
speelse maar toch strakke drums. Dit alles werd in de
studio in goede banen geleid door de semi-legendarische
Ian Burgess, bekend van baanbrekend werk met Naked
Raygun, Mega City Four en Big Black. Explosieve schijfjes
dus, en op de planken steevast voer voor dansend
Vlaanderen.
In het voorprogramma van Pegboy zit het Nijmeegse
Maximum Bob.

Nederland (o.a. de zogenaamde roos van Nijmegen) met

you cant change" (uit “Chameleon Man") en “Judas or

de m uziek die ze zelf freakyjazzcorefunk noemen.
Maximum Bob werd beïnvloed door Victim s Family,

laten de luisteraar niet onberoerd.

C o p S hoot C o p : Police,

Nomeansno, maar ook door The Police en Mahavishnu

Cop Shoot Cop is een geniale, alternatieve en

Orchestra.

vernieuwende rockgroep, hun tijd enigszins vooruit. Luister,

p le ase m e

Vlaanderen hun goede live-reputatie kunnen waarmaken,

Democrazy op 3 maart.
Het voorprogram m a wordt verzorgd door Henry

Cop is geen braaf, doordeweeks rockgroepje. Ze

Gwiazda, een uit Connecticut afkom stige gitarist en

omschrijven zichzelf als vernieuwers van de rock and roll.

samplebespeler. Hij is tevens een begenadigd componist

In 1988 werd de groep opgericht, met Tod A. als

en klassiek geschoold musicus. Zijn muziek ademt een

zanger en bassist, Dave Quimet op de sampler en Phil

huiselijk sfeertje uit, misschien omdat zijn samples bijna

Op CD vertaalt dit zich in hun prachtige

debuutalbum “Be My Judge". Wie w il weten of ze ook in

leer en amuseer je tijdens hun optreden in de Gentse

De naam van deze groep laat het al blijken, Cop Shoot

Bassist Loomy, drummer Chaos en

gitarist Unkel wonnen al ettelijke pop- en rockmeetings in

Jesus/ Which one was sm arter?” (uit “Trartor/Martyr")
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moet zich zo snel m ogelijk een kaartje kopen. Het concert
van Pegboy en Maximum Bob vindt plaats op dinsdag 25
februari in de Democrazy, Reinaertstraat 125.

(J.D.)

zw o e le

Latijnsam erikaanse fu if in de Balzaal van de V o o ru it D etails over
d it alles volgen later. Voor de organisatie en coördinatie van het
bezoek in Gentw erd vorige maand door de Gentse Studentenraad
(GSR) een w erkgroep in het leven geroepen. Kandidaat-

medewerkers kunnen zich nog steeds melden op het
telefoonnummer 26.81.10 (vragen naar Frank).
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de Gentse professoren-bescherm heren intussen al gereageerd

a fg e ro n d

bassist Steve Saylor, beiden ex-leden van Bhopal Stiffs.

als “Change what you cannot accept/ Do not accept what
HS

van de universiteiten van B erlijn, Hamburg en Freiburg hebben

de

bij The Effigies) op drums, en zanger Larry Damore en

van de sam plers

echter missen als kiespijn, en tenslotte hebben zij ervoor

V ijftien auditoria liepen bom schade op.

W aarschijnlqkheeft hetgeplande bezoekaan B elgiö in de m otivatie

w a a ra a n

Naked Raygun (o.a. op “Throb Throb", “AM Rise" en
“Understand?"), zijn broer Joe (ex-Bloodsport en nu ook

Hun teksten en het

betaald, nietwaar. W ie zei er ook weer dat het perfecte

gepleegd op het gebouw van de AEUopde cam pus van de San-

g e p la n d ,

Pegboy is een band uit Chicago, bestaande uit John
Haggerty, die vroeger gitar speelde bij het legendarische

Advertentie (of wat dacht u ?)

De feiten halen ons intussen in: in de nacht van 30 op 31

in fo rm a tie a v o n d

Democrazy - 25/2

Dat de groep dit serieus

toch wel een beetje van het zachte teveel. De ene Blue

januari jongstleden werd er ‘ door onbekenden' een bom aanslag
C arlosuniversiteit.

P e g b o y Bundy

opzet geslaagd.

Hoewel. Eigenlijk isdem uziek van de Cowboy Junkies

Margo Timmins, beste lezer, is iets waar velen onder

(F T .)

Cop Shoot Cop is geen alledaags rockbandje. In een

apothekerswinkel ongevraagd ledigen, beste lezer, bent u

van rock and roll als een nieuwe generatie die alles vernielt

C o w b o y Junkies

Tezien ente horen op3 maart in de Gentse Democrazy,
Reinaertstraat 125.

3 maart.

een

voortaan voor de mensheid verloren. Dat was Drugstore

NOZEMS uw trommelvliezen belagen. DRIE groepen in

Een rustige opwarming dus voor de noise van Cop
Shoot Cop.

tour toch door, met een halte in de Gentse Democrazy op

Als u nu bij de woorden Cowboy Junkies een visioen

gebeurtenis. Voor de rest, ook.

Dit alles
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NAAKTE WORMEN ACHTER GESLOTEN DEUREN
MANIA
DELIRIA
De

u n iv e rs ita ire

toneelgroep Mania Deliria
brengt na ‘Yerm a’ van
Lorca

‘M et

G esloten

Deuren', gebaseerd op
Sartres ‘Huis Clos’. Mania's huisregisseur Bart Verschaeve
wou absoluut dit stuk te lijf gaan. Omdat amper 4
personages dit stuk bevolken, werd besloten een tweede
produktie op te zetten waar andere u n ive rsita ire
acteertalenten onder leiding van Hugo Van Laere hun
lusten konden botvieren. Het resultaat was ‘Yerma’, dat
midden januari al te zien was.

ook niet zo makkelijk, het zit heel dicht bij wal er op scene

geschreven voor "Le Grand Divertissement Royal", een

gebeurt en het wordt bovendien voortdurend bekeken

feest dat toondertijd (5 ju li 1668) in Versailles plaatsvond

door een ander deel van het publiek. Het is dan ook

en waarvan Molière -begunstigde van de koning- de

onm ogelijk voor het publiek zich van de voorstelling te

organisator was.
te goed om met een meisje van zijn stand te trouwen en

Opvallend aan Mania Deliria’s enscenering is verder

gegeven om enkele contradicties tussen beide standen

zich een aantal tv-toestellen waarop zwart-wit video’s

bloot te leggen.

vooroordelen en manier van sterven met zich mee. Dat ze
zich in de hel bevinden, im pliceert dat de drie niet meteen
de meest onschuldige personages zijn. Ze proberen de
reden van eikaars hellevaart te ontmaskeren en daartoe
gebruiken ze niet meteen de meest humane middelen.
Uiteindelijk komen ze alles van elkaar te weten. Ze zijn zo
naakt als wormen en een ding wordt hen duidelijk: "L’Enfer,
c’est les autres”.

als een van de pijlers van het stuk. De opvoering vindt
plaats in een zaal van Backstage-complex die eigenlijk
geen echte theaterzaal is. Het publiek zit aan drie kanten
van de scene. Dit heeft directe gevolgen zowel voor
acteurs als voor publiek. De acteurs kunnen zich on mogelijk
verstoppen voor het publiek, voortdurend worden ze van
drie kanten geviseerd. Ook het decor biedt hen geen
houvast: de scene is vrijwel leeg op enkele attributen en
een hoop bosaarde na. De acteurs worden zo 'naakt als
wormen' aan het publiek overgeleverd, dat heeft het zelf

THEATERAGENDA
NTG

Er worden acht personages, vijf sociale klassen en

op aarde met de dingen en mensen die ze liefhebben. De

tweetalen ten tonele gevoerd. Vooral dat laatste moet van

video’s worden ondersteund met muziek die speciaal voor

G eorge Dandin een typisch Belgische produktie maken,

de voorstelling werd gecomponeerd. Het gebruik van de

zonder daarom aan universaliteit in te boeten...

Produktie : NTG en Théâtre Varia

PESSOA

Tot en met 4 aprü in NTG-Minnemeers om 19u.30

verschillende media voegt een extra dimensie toe aan
‘Met Gesloten Deuren’ en het helpt een gevoelige sfeer op

(W)

‘Met Gesloten Deuren’ door Mania Deliria
Zaal Backstage, Sint-Pietersnieuwstraat 128
Op 2 0 ,2 5 ,2 7 en 29 februari om 20u30

Kaarten : 300,- op nummer 091/25 32 08

Kaarten: 200-150fr., te verkrijgen bij de Kultuurbuffetten

b e la n g s te llin g . N a de p ro d u ktie

der

d a g bo e kfrag m e n te n

van

deze

com plexe

persoonlijkheid, is er nu de creatie Ik Is een ander van
Theater M alpertuis uit T ielt. Ik Is een ander werd
samengesteld door

GEORGE DANDIN

ty ra n n le

hulpverlening (de Tijd), die gebaseerd was opgedichten
en

Herman Verschelden en put uit

gedichten en dagboekfragmenten van fenomeen Pessoa.
Verscheiden brengt het zelf op de planken. De voorstelling

Een culturele uitwisseling tussen Vlaanderen en
W allonië is altijd mooi meegenomen. Vooral als die
c u ltu u rv e rs c h ille n

g aat

a a n ka a rte n .

Zo ging op 15 februari George Dandin in prem ière, een
co-productie van NTG en het Théâtre Varia.
Uitgangspunt vormt het gelijknamige, m inderbekende
stuk van Molière. Pjeeroo Roobjee vertaalde en bewerkte
het geheel, regisseur Marcel Delval -die dit werk in ’87 al
eens voor het Varia Theater heeft geregisseerd- gaf er
een Belgische betekenis aan.
Volgens kenner Alfred Simon is George Dandin een
van de meest geslaagde stukken van Molière, niet in de
laatste plaats door de cyclische opbouw. De tekst werd

GEORGE DANDIN (Molière)

Regie : Marcel Delval

De Portugese dichter Fernando Pessoa blijft in de

samenwerking ook nog het probleem van onze taal- en

Regisseur Verschaeve gebruikt de idee van naaktheid

Deze produktie is te gast in ARCA op 3,4,5 en 6 maart.

worden vertoond. Daar zien de personages wat er gebeurt

In Sartres ‘Huis Clos' komen 1 man en twee vrouwen
in één kamer. Ze brengen elk hun eigen achtergronden,

mikt op de adelijke Angelique. Meteen een dankbaar

het gebruik van verschillende media, op scene bevinden

te bouwen.

na hun dood in de hel terecht en worden daar opgesloten

Het verhaal? Eenvoudig. Hereboer Dandin voelt zich

distantiëren, daarvoor wordt het er te nauw betrokken.

maakt een nachtmerrie mee.

werd door de pers algemaan gunstig onthaald en is nog te
zien in ARCA op ma 24 en di 25 februari.

ARCA
THE WOODS (David Mamet)
Produktie : ARCA
Regie : Paul Kaptein
Tot en met 29 februari (woe, do, vrij, zat), telkens om

20u.

Kaarten : 250,-/300,- op nummer 091/25 18 60
IK l§ EEN,ANDER (naar Fernando Pessoa)

EDMOND

Produktie : Malpertuis Tielt

Ook de Amerikaanse toneel- en scenarioschrijver
David Mamet geniet heden ten dage nogal wat aandacht.

Op ma 24 en di 25 februari in Arca, Sint-W idostraat
Kaarten : 250,-/300,- op nummer 091/2518 60

Terwijl men zich in ARCA over zijn The Woods gebogen
heeft (en dat nog steeds doet), wil Mal pertu is Tielt het stuk
EDMOND

op n ieu w

in tro d u ce re n .

EDMOND (David Mamet)
Produktie : Malpertuis Tielt

Edmond wordt als het stuk met de meeste diepgang van

Op 3,4,5 en 6 maart in Arca, Sint-W idostraat

Mamet beschouwd. Een m oreel aan de grond geraakte

Kaarten : 250,-/300,- op nummer 091/2518 60

man gaat -na het opgeven van zijn huwelijk- op zoek naar
sex, avontuur, gezelschap en de zin van het leven. Hij

TCITRON: WOORDEN OP STERK WATER
MASOCHISME

gehouden. Het tijdschrift, een combinatie van essays met

heen naartekstthealer, de relatie tussen film en literatuur

een origineel artistieke vormgeving, loopt goed, te goed

of de andere -vaak minder bekende- kunstexpressies van

uit een recensierubriek die de nodige verwachtingen

Vreemd toch. Vier jaar

zelfs. Want de redactionele fundamenten blijken niet

schrijvers.

schept: want naast de klassieke besprekingen van boeken

lang

breken

literatuurstudenten zich het
hoofd over de m eest
bescheiden

lite ra ire

tijdschriftjes met de meest
diverse heroïsche bestaansgeschiedenissen. Maar in deze
eindeloze stroom ‘literary interest stories' zijn er constanten,
zo leert de methodologisch geschoolde student al gauw.
Na een heuglijke geboorte volgt meestal een strijdvaardig
m anifest; spieren worden getraind en zwaarden geslepen
om in te hakken op literaire voorouders, grote spandoeken
worden beschilderd met nieuwe normen en leuzen om
tenslotte ,net zoals vele van die voorouders, al snel de pen
aan de wilgen te hangen, bij voorkeur met hoog oplopende
interne twisten die voor het nageslacht bewaard blijven in
een alleraardigst polemiekje.
Nog maar net heeft die student dan uiteindelijk de
sch ie r

e in d e lo ze

reeksen

stevig genoeg voor de snelle groei, en door een te vroege
overschakeling op drukwerk blijkt de zaak ook financieel
niet langer haalbaar, waardoor men de verplichtingen
Daarbovenop groeit binnen de redactie onenigheid over
waar het hoofdaccent moet komen te liggen: op het
formele en artistieke, of op kritisch en beschouwend
essaywerk. Gevolg: Epiloog houdt op te bestaan, en ieder
gaat zijn eigen weg. Voor vier vijfden van de redactie loopt
het pad in dezelfde richting, een tijdschrift dat uitsluitend
creatieve bijdragen opneemt (verhalen, poëzie en plastisch
werk), met veel zorg voor illustraties en lay-out. Een vijfde,
Yves T’Sjoen, trekt er (alleen) op uit, vindt onderweg zes
nieuwe redacteurs, en samen stichten ze Tcitron, cahier
voor w oordcultuur.

WOORDCULTUUR

lite ra ir-h is to ris c h e

die ondanks hun literaire waarde buiten de schijnwerpers

MOESTIJN ?

tegenover de abonnees niet m eer kan nakom en.

van de gevestigde literaire kritiek bleven, zullen een
aantal 'creatieve recensies' opgenomen worden. Heel

Door zijn voorgeschiedenis en huidige redactie
(doctorerende of de-burgerdienst-tijd-slijtendegermanisten
en historici) is Tcitron stevig verankerd met de unief, al wil
men het niet alleen laten bij het studentenpubliek van de
in kranten en weekbladen en vooral de verspreiding via
boekhandels moet op term ijn voor een ruimer en stabieler
publiek zorgen.
Dezelfde continuïteit streeft men ook na met betrekking
tot de bijdragen. De zeven man sterke redactie wil het
enkel houden bij redactioneel en dus coördinerend werk.
Bijdragen moeten geleverd worden door een -naar men
hoopt-, uitgebreide schare medewerkers. Ook hier met
duidelijke universitaire wortels: ”een mogelijke bron van
artikelen vergaren is het contacteren van thesisstudenten.

"Die ondertitel, Cahier voor woordcultuur, klinkt

hij slaagt erin om met het vernieuwde inzicht zelf een

misschien vrij zwaar op de hand naast het nonsensikale

licentiaatsverhandeling een beknopt artikel te schrijven,

literair tijdschrift in het leven te roepen, intern verdeeld te

Tcitron, geeft Yves T’Sjoen toe, “maar hij is weloverwogen.

natuurlijk mits de prom otor zijn of haar toestem ming geeft.

raken, en na een schism aatje een nieuw tijdschrift in de

Met dal cahier hebben we vooral willen benadrukken dat

Bedoeling is ook om op die manier wat meer ruchtbaarheid

stijgers te zetten. Masochisme, denkt u vast. L’histoire se

we geen inhoudelijke stroming vertegenwoordigen of een

te geven aan het vaak waardevolle wetenschappelijk

répète, macht der gewoonte,... “Nee", onderbreekt Yves

coherent-homogene groep vormen; geen keurslijf, geen

T’Sjoen, een van de oprichters van Tcitron met een zucht:

poëticaal programma verwoord in een of ander manifest.

onderzoek dat nu quasi ongebruikt in kasten en kelders
verstoft.’

"we zijn gewoon gegrepen door de passie voor de

Geen premisses dus, behalve dat Tcitron een forum moet

Tcitron moet een kwartaalblad worden, niet te dik (30

woordcultuur”.

vorm en voor jon g ere n die geboeid z ijn door de

blz.) en vooral goedkoop. Daarom geen drukwerk noch

woordcultuur. We koesteren dan ook geen enkele pretentie,

exclusieve uitgaven of form ele escapades. De lay-out

we willen enkel in een open geest komen tot gefundeerde

wordt sober en tekstueel, met hier en daar authentieke

Even de voorgeschiedenis: in 1990 wordt het literair
tijdschrift Epiloog door vijf redacteurs boven de doopvont

persoonlijke getuigenissen en leesverslagen in een aparte
vorm, een soort lite ra tu re revisited” waarin iets ouder
literair werk wordt her-lezen, en her-beoordeeld op zijn
merites.

letteren en wijsbegeerte. Publiciteit via affiches, interviews

huwelijksperikelen annex generatieconflicten verwerkt, of

EPILOOG

brede waaier van onderwerpen. Het laatste deel bestaat

We

vragen

hen

dan

om

op

b a sis

van

hun

discussies over literatuur.” "En de woordcultuur in het

illustraties zoals pentekeningen en gravures. "Alles in

algemeen”, voegt hij er haastig aan toe. Meteen ook het

functie van de tekst", beklemtoont T’Sjoen. Centraal staat

tweede voornemen uit de ondertitel: het gamma van

een uitgebreid essay dat op een gefundeerde wijze een

mogelijke onderwerpen wordt opengetrokken, over de

ruim onderwerp zal behandelen. Daarrond zijn dan een

grenzen van de Nederlandse of buitenlandse literatuur

aantal beschouwende artikelen geschakeerd over een

MONEY MAKES THE WORLD
GO ROUND
De redactie zoekt tenslotte ook naar financiële
continuïteit, zoals dat heet: een klein beetje financiële
ademruimte om het hoofd boven w aterte kunnen houden.
Subsidies daartoe zijn aangevraagd bij het KuKureel
Konvent, De Vlaamse Gemeenschap, De Provincie en De
Stad Gent. "Afwachten wat daarvan terechtkomt. Vanuit
de gevestigde culturele wereld hebben we in elk geval
positieve impulsen gekregen. Onder meer Jozef Deleu en
Professor Musschoot hebben ons hun m orele steun
toegezegd. Nu is het aan ons om het te bewijzen."
Het eerste nummer komt eind februari uit en zal te
koop zijn in het seminarie voor Nederlandse Letterkunde
en in de boekhandels rond de Blandijn.
Contactadres voor meer inform atie:
Tcitron
Yves T’Sjoen
Krijgslaan 103
9000 Gent
KV

James Brown achterna

R0SENCRAN1Z AND
G U ILD EN » ARE DEAD
LITTLE MAN
TATE
Laten we één ding
duidelijk stellen: ik heb het
voor

k le in e

g e n ieë n .

M annetjes

(ze ld e n

vrouw tjes, nu ik erover
nadenk) van nauwelijks 1 meter 50 wiens IQ hun lengte
moeiteloos overschrijdt, kunnen bij mij weinig verkeerd
doen.
Mocht U mijn passie in deze in geen geval delen, dan
raad ik U ten zeerste af Little Man Tate te gaan bekijken
: afgezien van de onwaarschijnlijk grappige prestatie van
de kleine Fred (Adam Hann-Byrd) valt er bjj Little Man
Tate weinig te rapen.
Het verhaaltje over het kleine genie valt nogal dunnetjes
uit. De jongen leeft alleen met zijn moeder, Dede (Jodie
Foster, die de film ook regisseerde), een serveuse die
intellectueel duidelijk de mindere is van haar zevenjarige
Knulletje dat schildert, poëzie schrijft én piano speelt als de
beste.
Al gauw komt de dreumes dan ook onder de aandacht
van Jane Grierson (Dlane Wlest) die een ‘Odyssey of the
Mind’ organiseert, een soort mentaa trainingskam p voor
wonderkinderen. Fred wordt voor de stage uitgenodigd,
zeer tegen de zin van zin moeder. Dat geeft hoofdactrice
en regisseur Jodie Foster demogelijkheid om de contrasten
tussen Freds simpele moeder en Jane Grierson, die Fred
begint te monopoliseren, serieus aan te dikken.
En het dient gezegd, ze slaagt noch 'm het acteren
noch in het regisseren echt overtuigend. Dat Foster een

FOR US CINEMA IS STILL
ADVENTURE

MY OWN PRIVATE IDAHO
Regisseurs en Shakespeare, aflevering 1. In zijn
jongste prent laat regisseur Gus van Sant een personage
opdraven dat spreekt in de verzen van de Engelse bard.
Het personage is één van de vele marginalen die Sants
oeuvre (Mala Noche, Drugstore Cowboy) bevolken:
pooiers, dealers, junkies en thuislozen van velerlei aard.
My Own Private Idaho w ijkt in dit opzicht niet af van
zijn voorgangers. De film is gesitueerd in de wereld van de
m annenprostitutie, waar Mike (River Phoenlx) en Scott
(Keanu Reeves) hun dagen doorbrengen op zoek naar
dingen die ze nooit zullen vinden. Scott, de zoon van de
plaatselijke burgemeester, wil respect van zijn omgeving,
en Mike's specifieke doel is ooit zijn moeder terug te
vinden. Het is ten gevolge van Mike’s zoektocht dat de
toeschouwer wordt meegenomen van Oregon over Idaho
naar Rome en het Italiaanse platteland.
Het is daar dat Scott verliefd wordt op de Italiaanse
Maria (Chiara Caselli). W anneer Scott uiteindelijk trouwt
met het meisje, begrijpt Mike dat zelfs in een sfeer van
echte vriendschap eenzaamheid zijn finale lot is.
Ook vorm elijk sluit My Own Private Idaho aan bij van
Sants vroegere werk. De montage heeft - net als bij
Drugstore Cowboy - de traagheid en uitstraling van een
documentaire. Daardoor valt het overigens niet altijd op
dat Reeves en zeker River Phoenix (prijs beste mannelijke
vertolking Venetië ’91) uitstekende prestaties leveren.
Meest opvallende scène is die waarin beide acteurs tot
leven komen als coverm odellen op mannenblaadjes.
Studioskoop: 8/10

uitstekende actrice kan zijn weet iedereen die The Accused
en Silence of the Lambs zag, maar achter de camera wil
het minder goed lukken. Het verhaal van Fred wordt in een
afhaspeling van scènes die nauwelijks aan elkaar hangen

DE RODE LANTAARNS

bijzonder hakkerig in beeld gebracht. Heel sporadisch

SEE YOU IN

probeert Foster haar film te voorzien van een experimenteel
tintje, maar zulks kan Little Man Tate niet boven de povere
middelmaat doen uitstijgen. Evenmin uitzonderlijk zijn de
acteerprestaties van W iest, Harry Konnick Jr. en Foster
zelf.

Regisseur Zhang Ylmou heeft al een film ografie achter

STUDIO SKOOP

zijn naam staan waarop elk hedendaags kineast jaloers
mag worden. Zowel Het Rode Korenveld als Ju Dou
waren schitterende poëtische drama’s die de stijl van de

4 C IN EM A’S + FILMCAFE
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Chinese regisseur ver tot buiten zijn thuisland bekend

Decascoop: 5/10

maakten: verhalen waarin het tragische lot van een vrouw
centraal staat, gevangen in het keurslijf van een Griekse
tragedie en omkaderd door een palet van de zuiverste

JFK

kleuren.

JFK, de met veel poeha aangekondigde nieuwe van
Ollver Stone (The Doors, Platoon, Bom on the 4th of

De Rode Lantaarns is volledig geijkt op het Yimouconcept. Hoofdactrice is opnieuw de wondermooie Gong
LI.. Zij vertolkt heel sober het 19-jarige meisje Songlian

nog, Stoppards regie transformeert het in aanvang statische

geen wilde achtervolgingen door de straten van New

July) begint op overrompelende wijze. Een kleine twintig

dat zichzelf uithuwelijkt aan een oudere man, de meester

gegeven tot een boeiende en vloeiende beeldenreeks.

York. Het was een truc die perfect werkte in Pretty Woman,

minuten lang wordt de toeschouwer rond de oren gemept

over een traditionele Chinese fam ilie. Naar de eisen van

Rosencrantz en Guildenstern zijn twee onbelangrijke

met elkaar snel opvolgende beelden die zo precies mogelqk

personages uit Shakespeare’s Hamlet. Zij zijn het die door

de meest mysterieuze dag uit de recente Amerikaanse

de traditie houdt de man er verschillende concubines op
n a : Songlian is de vierde in rij.

geschiedenis proberen op te roepen: 22 november 1963,

E ke morgen beslist de meester - met veel zin voor

van het eigenaardige gedrag van de Deense prins te

De glamour van Pretty Woman werd vervangen door

de dag waarop Joh n Rtzgerald Kennedy op onfraaie wijze

protocol • bij welke van zijn 4 vrouwen hij de nacht zal

o n td e kke n . In S to p p a rd s stu k -gebouw d rond

de doffe matheid die het godgeklaagde leven in de snack-

wordt vermoord.

diners in New York zo alledaags maakt. Hoofdrolspelers

het sprookje van dejaren '90, en met Frankie and Johnny
probeert Marshall het nog eens.

Ham Iets stiefvader ontboden worden om de ware oorzaak

doorbrengen. Aan het huis van de uitverkorene worden

S hakespeares gegeven- w orden R osencrantz en

W ie na die eerste fantastische sequens b lijft denken

dan een aantal rode lantaarns opgehangen, ter bevestiging

Guildenstern de centrale figuren van een geheimzinnige

in de tragikom ische sleur van omeletten, gebakken

dat het Stone erom te doen is het m ysterie in een volle drie

van de eer die de vrouw voor één of meerdere nachten

plot. Geheimzinnig omdat het hele verhaal wordt verteld

uur op te lossen, komt uiteindelijk bedrogen uit. Ook al

aardappelen en vleeshallen zijn Frankie (Mlchelle Pfeiffer)

mag genieten.

wanuit het perspectief van de twee onwetende helden. Zij

volgt Stones camera de edele bedoelingen van Jlm

en Johnny (Al Padno), twee niet meer zo jonge vrijgezellen

Die uiterlijke praal heeft vanzelfsprekend zijn effecten

hebben totaal geen zicht op de feiten die zich rond Hamlet

die, behalve hun werkgever, weinig gemeen hebben. Zij

Garrison (Kevin Costner), de officier van justitie die het

op de relaties tussen de vrouwen onderling. Al gauw wordt

en diens stiefvader afspelen, en het is door dat element te

wil voor een tijdje niets meer met heterosexuele mannen

complot tegen JFK zou ontwarren, het is de subtiele

Songlian geconfronteerd met de machtsspelletjes die de

benadrukken dat Stoppard zijn absurde humor vrij kan

te maken hebben en hij heeft op zeer acute wijze nood aan

vermenging van realiteit en fictie die Stones monsterfilm

concubines met elkaar spelen. Wanneer Songlian beslist

laten lopen.

een levensgezel. Twee betrachtingen die elkaar min of

boeiend maakt.

het touwgetrek mee te spelen, b lijft een tragische a flo o p ,

Die humor is weliswaar m oeilijk over te brengen, maar

meer uitsluiten, maar de mouw die Marshall scenariogewqs

evenals in Ju Dou, niet uit.

hoofdacteurs Gary OkJman en Tim Roth brengen hun

aan dit probleempje past, brengt Frankie en Johnny toch

rollen zo verfijnd dat je op elk moment ai dan niet luid zit

le kke r

S tudioskoop: 7/10

te gniffelen. Bovendien doorweeft Tom Stoppard zijn van

Klinkt -afgezien van een aantal minor details- nogal sterk

, maar gespeeld zijn. Omgekeerd zijn een aantal van de

verbale huomr doorspekte plot met visuele hoogstandjes.

als het scenario van Pretty Woman, wat betekent dat ook

geacteerde scènes

- ik denk hierbij vooral aan het

Dat resulteert in een aantal gags de klassieke stom m efilm

in deze nieuwe Marshall het einde uiteindeilijk, na veel

m agistrale gesprek dat Kevin Costner heeft met Donald

waardig, én in een parel van een mimescène, gebracht

vijven en zessen, nog happier is dan we het op voorhand

En verleidelijk : pas na verloop van tijd begint de
toeschouwer in te zien dat een deel van de ‘historische’
zwart-wit-scènes niet werden ontleend aan de archieven

Sutherland • zo geloofwaardig dat je eventjes gaat
vergeten dat ook Stones JFK-plot maar een gooi naar de
werkelijkheid doet. Eén van dem inder historische aspecten

ROSENCRANTZ AND
GUILDENSTERN ARE DEAD

oervoorspelbaar posteert hij Jim G arrison met een
zelfvoldaanheid die vooral in de laatste (rechtszaak)scène
afstotelijk gaat werken. Ten gevolge van Costners vrij
matte alomtegenwoordigheid zou men er aan gaan twijfelen
of JFK nu wel een acteurs- dan een regisseursfilm is.
Verplichte kost, maar dat is levertraan ook.

Decascoop : Stone : 8/10;

de

zevende

hem el.

verwachtten. Marshalls film isoertraditioneel, voorspebaar

Richard Dreyfuss- die Hamlet moeten vermaken. Slagen

op het genante af, en het is enkel in de scènes waarin de

ze perfect in.

camera ons alleen laat met Pfeiffer en Padno dat er echt
iets te beleven valt. In een aantal van de statische scènes

Regisseurs en Shakespeare, aflevering 2. In elke

S p h in x: 8/10

van VTM’s Famile interessant drama zouden kunnen

Rosencrantz and Guildenstern are Dead grandioos. De
film kreeg nochtans lovende kritieken, kon op bijval rekenen
bij de vier man die hem zagen op het jongste Filmgebeuren,

maken. U zal het ongetwijfeld één dezer dagen merken,

FRANKIE AND JOHNNY

en wist een plaatsje te veroveren in het hart van Sphinxprogrammator Patrick de Boes.
bewijst regisseur Tom Stoppard dat zijn frivole to n e e lstu k
na een verfilm ing moeiteloos haar waarde behoudt. Meer

die de film (gebaseerd op een toneelstuk) rijk is, bewijzen
zowel Pfeiffer als Padno dat ze zelfs van een aflevering

Vlaamse stad (buiten Gent) flopte Tom Stoppards

Zelden was zijn koppigheid te re ch te r: met deze film
C ostner: 6/10

naar

door de groep acteurs -onder leiding van een sobere

aan deze JFK dan weer, is de m anier waarop Kevin
C ostner zijn personage neerpoot. D egelijk, m aar

sam en

de vergelijking is niet vergezocht.
Decascoop: 6/10

Niets in de handen, niets in de zakken. Zo zou je de
aanpak van regisseur Gary Marshall kunnen omschrijven
: geen special effects, geen adembenemende stunts,

jup

