Fried Wil niet

Vorige week een eerste,
nu (hoe raadt U het) een
TWEEDE deel over Martens
en Co. Omdat u allen zo
geïnteresseerd bent in
die dingen : p. 2 .

Gurk Kamai

Drie jaar tijd krijgen
we om ons te bekeren :
dan wordt de vierde geuzenprijs uitgereikt. Hoe
de derde winnaar het
deed, lees je op p. 3.

Zieke mus

Vanaf heden vervelen wij
u op de vierde pagina
niet alleen met film of
theater, maar voortaan
ook met MUZIEK. Luister
op p. 4 !!

3 X 11 = 53.338 frank!
We schrijven 4 november 1985. Met een aantal affiches en heel veel (3è4000) strooi-biljetjes was een contactavond voor de
11.11.11-actie van het weekend 11 en 12
november aangekondigd. Wat bleek nu ?
Behalve ondergetekende, die in functie
van een journalistieke "opdracht" aanwezig was, waren er nog welgeteld 2 dapperen die wel in de komende 11.11.11-
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actie zouden kunnen geïnteresseerd geweest zijn waren misschien. Nadat de vergadering logischerwijze op niets was uitgelopen dropen we vlug af, de pen moedelooos
tussen de benen (??). Op weg naar het
warme nest van een teer beminde dachten
we, vol respect, uiteraard: "Sire er
zijn geen studenten meer." En alhoewel we ons absoluut niet hadden bezopen,
of zo, stonden we de volgende morgen op
met een kater van jewelste. Want het
was toch niet mogelijk dat èlle studenten op hun krent voor de videoset naar
Rambo of Dallas en Dynastie zaten te
gapen. Het was toch niet mogelijk dat
de tegenwoordige studentengeneratie
zó lam was ? of wel ?
Onze zwartkijkerij bleek echter veel te
voorbarig; 11.11.11. haalde dit jaar
ongemeen scherp uit en liet de Tindemans-gang knock out in de ring achter
in een leeg ABOS-sportpaleis. Van Dommelen en zijn NCOS-kliek konden tevreden zijn en europarlementslid Marck
schoot zich voor zijn dommigheid wellicht voor het hoofd.

Wat meer is, ook aan de R.U.G. bleek er
meer sctat in de 11.11.11.-zaak te zijn
gekomen, alle misleidende vooruitzichten ten spijt. De wenskaarten en stickers
gingen verbazend vlot van de hand (op
de redactie kwamen ongeveer 55 11.11.11wenskaarten met felicitaties voor de
stijgende kwaliteit van uw dienaar
"Schamper") en er lieten zich geen leren
jakken zien om de stands eventueel af te
breken.
Over die gunstige resultaten, Tom Batselier, coördinator voor Groot Gent. "Over
gans 't land is de opbrengst ongeveer
gelijkgebleven, alhoewel we het moesten
doen, maar dat kan je moeilijk spijtig
noemen, zonder de verschrikkelijke Etiopië-beelden die de actie verleden jaar
enorm stimuleerden. Het belangrijkste
verschil hier in Gent was echter het feit
dat er onder de Gentse universiteitsstudenten heel wat meer is losgekomen dan
de vorige jaren. Vooral het V.V.S. en het
WK hebben zich hierbij onderscheiden. Ook
moét het initiatief van Miek Witdoek uit
Wielsbeke vermeld worden; zij haalde
op haar eentje, deur per deur bij de studenten op woensdagnamiddag, meer dan
10.000 Bfr. op."
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Onder het mom van de privatisering werd
vooral aan de kaak gesteld dat er als
gevolg van de regeringsverklaring van
Martens VI, die werd toegeivcht door de
heer Van Hecke, op een of ander manier
voor 5 miljoen zou moeten bespaard worden.
Deze regeringsverklaring stelt ondermeer
dat de subsidies va6r de sociale sector op
het niveau van 1985 moeten behouden blijven.
Volgens de heer Martens^_is de situatie aan

"Nu wil dat absoluut niet zeggen dat het
werk volledig voorbij is", benadrukt
Batselier."De actie zelf is geen eindpunt. We zullen er naar streven de mensen
permanent op de hoogte tehouden van wat er
met hun geld gebeurt en wat de resultaten
ervan zijn. Zeer verheugend om te vernemen was de belofte, door een aantal studenten gedaan, om tegen volgend jaar een
permanent 11.11.11. -actiecomité aan
de R.U.G. op te richten Als dat zou verwezenlijkt worden, staan we opnieuw een heel
stuk verder."

Over het argument dat links de actie een
beetje te veel naar zich toe getrokken zou
hebben, wil Batselier niets horen. "Iedereen die wilde meewerken, was welkom. Van
rechts hebben wij echter niet in het minst
gehoord.

Met een opgelucht hart vertrok uw verslaggever na dit gesprek in de Vooruit.
Weer hadden we een attentie voor onze
geliefde vorst over: "Sire, er zijn toch
nog(een paar)studenten." En voor ons
lief: "Let's play tonight". Met een
gerustgesteld gemoed.

(klaus)

SOCIALISATIE versus
PRIVATISERING 1 -0
Onder het motto, privatisering van de
sociale sector werd voor een talrijk
opgekomen publiek in home Boudewijn
een debatavond georganiseerd. Als sprekers werden Johan Van Hecke (voorzitter
CVP-jongeren), Bernard Mazijn (voorzitter van de Sociale Raad), Walter Van
Espen (beheerder van de sociale sector)
Tij1 Maes (lid van VVS en de Sociale
Raad), Dominque Bernard (LVSV studenten
en vertegenwoordiger van de Raad van Beheer) en Guido Martens (financieel beheerder) uitgenodigd.

Uit die onthullingen blijkt dus dat inderdaad niet alle studenten even ongeïnteres-’
eerd zijn in de alledaagse harde werkelijkheid. Dankzij de inzet van die moedigen
werd onder de studenten in de Arteveldestad niet minder dan 53.338 Bfr. opgehaald,
wat een abslouut rekord betekent. Werkten
zich daarvoor
de naad uit de lingerie:
KWEL, SOWEGE, WK, VVS, Mieke Witdoek,
en nog een aantal mensen waarvan de naam
op de redactie niet bekend was. Een welgemeend proficiat vanwege Schamper dus,
en nogmaals bedankt voor de wenskaarten.

onze universiteit nu zo dat de uitgaven
voor een gedeelte door de overheid worden
gedekt maar dat het overige deel door eigen inkomsten moet zien betaald worden.
Tot op heden is dit door de sociale sector
uitstekend gelukt. Maar aangzien de overheid niet méér wil subsidiëren en de uitgaven blijven stijgen is de sociale sector
genoodzaakt, zij het met tegenzin, hun inkomsten te doen toenemen.
Nu is het zo dat de inkomsten vooral verkregen worden door de Resto's en de Homes.
Deze zullen, indien de besparingen er werkelijk moeten komen, wellicht het offerblok vormen.
Over het feit dat de besparingen er moeten
komen bleken de meningen nogal verdeeld.
Vooral Bernard Mazijn stelde dat hij tot
het uiterste zou gaan om die besparingen,
alsnog te vermijden.
De heer Van Espen tilde aan het feit dat
de subsidies op het niveau van 1985 zouden behouden blijven niet zo erg als het
maar ging om een éénmalige maatregel. De
gevraagde vijf miljoen zouden dan wel op
een of andere manier worden gevonden.

Hij noemde in dit opzicht een aantal
mogelijkheden. Zo zouden de studenten
hun eigen kamer, gang en keuken kunnen
kuisen of zo het warm water worden afgeschaft. Dat het zo’n vaart zal lopen
lopen is echter onwaarschijnlijk. Meer
reëel zou een verhoging van de. roaaltijdprijzen of huurgelden zijn. Het
ziet er dus naar uit dat het studentenleven nogmaar eens duurder zal worden.
Ditlaatse is alvast zo als je weet dat
de regeringsmededling stelt dat de inschrijvingsgelden zullen aangepast worden aan de prijsindexcijfers.
De vraag die door menigeen werd gesteld
was of de privatisering van de sociale
sector iets aan deze situatie zou veranderen meer bepaald of de uitgaven
daardoor niet zouden verminderen zodoende dat geen prijsverhoging noodzakelijk is. Volgens Doninique Bernard
is het zo dat privatisering wel degelijk
een vermindering van de kosten zou teweeg
brergen. Een stelling die prompt door de
heren Van Espen en Mazijn met harde
cijfers en voorbeelden uit de praktijk
werden weerlegd. De mogelijkheid tot
privatisering werd daardoor zogoed
als onbestaande. Tot spijt van wie het
benijdt.
R.M.

Als je dit weekend naar de Leeuw van
Vlaanderen gekeken hebt,weet je onmiddelijk waarom wij Vlamingen de Gulden Sporenslag gewonnen hebben.Op een gegeven
moment vallen ze daar allemaal op hun
knieën en vreten ze een stukje Vlaamsche
Bodem op.Nou, daar kregen ze natuurlijk
allemaal diarree van en zoals iedereen
wel weet,hebben we gewonnen omdat de
Fransen met hun zware paarden in de drek
wegzonken,enzovoort,enzovoort.Een mooi
staaltje machiavellisme van onze voorouders, dat moet gezegd worden.
Geef toe dat wij,Kerels en Kerlinnen
van Vlaanderen een krijgshaftig volk
zijn.In Antwerpen klopten een aantal
lieftallige bakvisjes,hun Turkse schoolvriendinnetjes het hospitaal in "omdat
ze stonken".Puur machiavel1isme natuurlijk.De Turkjes zijn verwijderd van
school,dus daar stinkt het niet meer,
plus:de bedden van het hospitaal worden
gevuld en daar kan men dan tegelijkertijd
iets doen aan dat stankprobleem.
i 'i et

GeHakt

Mooi bekeken van onze meisjes .Wat ik
niet begrijp is dat diezelfde trutten
bloedgeil worden van Franse knoflooketende slijmballen als Julien Clerc.Waaruit we kunnen besluiten dat je uit je bek
mag stinken zolang je niet in Afrika
geboren bent.
Kun je je voorstellen dat je één van die
scharminkels over het bolletje moet
strijken en trots zeggen "Dit is mijn
dochter,vermaard Turkenverdelgster.En
gisteren had ze een tien voor scheikunde." Ontvoeren als blanke slavinnen,
moesten ze ze.
Natuurlijk gebeurde dit alles met de
zwijgende medeplichtigheid van de leraars
Ondertussen verslijten onze punchballen
in dé gymzaal niet,zullen ze gedacht
hebben.
En natuurlijk draagt de school waar het
gebeurde een illustere heiligennaam.Zo'n
geval met een goeie reputatie,waar ze
alle vuiligheid onder hun blauwe uniform
rokjes vegen.
En dan durft men je verwijten dat je
iets tegen kalloten hebt.Helemaal niet,
ze bezorgen onze hospi taais werk.Een
nieuwe oplossing voor de crisis.Binnenkort hangt het hier vol met affiches;
"Klop een makak het gasthuis in". Leuker
dan inleveren, zeg nu zelf.
GeHa
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O * * » « . W € T 'J -V -S .

1

Klaaglied in blue
Vorig akademiejaar werd ik in het LVSV (Liberaal Vlaams Studenten Verbond) aangesteld
als Public Relations.
Een van mijn voornaamste taken is ondermeer
te zorgen voor de affichage in de verschillende faculteiten. Ik moet echter vaststellen dat reeds tientallen affiches gewoonweg
afgetrokken werden, wat mij steeds maar opnieuw naar dezelfde plaatsen doet lopen en
ik veel van mijn kostbare tijd verlies.
Langs Schamper wil ik dan ook de verantwoordelijken voor dit kinderachtig gedoe, vriendelijk vragen om toch een zekere vorm van
verdraagzaamheid voor mijn werk te tonen.
Vooral het LVSV voert een tolerantiepolitiek
t.o.v. andere politieke studentenbewegingen
en verwacht dan ook dat deze laatsten eenzelfde weg zouden inslaan.
Op voorhand dank voor uw medewerking.
Schrans Benoit
Public Relations
LVSV

Toch bedankt voor die reklame. Ik voelde
me echt gevleid. In de hoop dat dit bericht
onder het rubrik'Recht op antwoord' terechtkomt, dank ik u bij voorbaat.
Hoogachtend
Reynhout Marcos
Protea bestuur
Dienst Propaganda

m a r te n s

Nawoord : De redaktie heeft niets van doen
met het reklamébeleid van dit blad, noch
riet VVS, laat staan dat beiden iets met elkaar zouden ie maken hebben.

Niet enkel de bepalingen inzake onderwijs
zullen een invloed hebben op de universitair en:
Onder de besparingen in de gezagsdepartementen vinden we volgende bepaling terug:

Ruiterlijke brief

ambt

Beste Schamperredaktie,
het resultaat van jullie blunders omtrent
NSV-berichtgeving breekt wel zuur op als je
' t mij vraagt : het feit van de knokpartij
is aardig op de achtergrond beland.
Het wordt dan wel verleidelijk om de Schamperkolommen te openen voor een knaap als
J. Roelandts die zijn ' insaaitinformeesjen'
in Schamper kwijt wil. Maar mag ik mijn Hol
lands-arrogant vingertje opsteken en hiervoor waarschuwen ? Lees er Roelandts' brief
maar 's op na : één van de vuist-helden
wordt witgewassen en Schamper in éénzelfde
moeite belachelijk gemaakt omwille van de
journistieke blunders ('kemels' heten jul1ie het zo beeldrijk).
Trouwens : zo very 'insaait' is Roelandts'
informatie nou ook weer niet. Wil u weten
hoe Jan Pourquoi bij NSV terechtkwam ? Wel:
Pourquoi is heel simpelweg op sleeptouw genomen door die Jerry Hubens. Hubens is een
recht(s)toe-rechtaan liberaal met een Jan
Cremer-motto : 'het leven, een éénmansguerGeachte,
r illa '.
Onderstaand schrijven is een antwoord op de
Koppel
nu dergelijke fascistoïde Sturm-undlezersbrief 'Herkauwer' uit Schamper 215.
Drang beleving van de liberale idee aan de
We kunnen tot onze grote vreugde melden dat
infantiel-ludieke opvatting over politiek
reeds een tijdje de mogelijkheid onderzocht
die Pourquoi bij 't Zal Wel' Gaan heeft opgewordt, om ook tegemoet te komen aan de wendaan en het zal wel al iets duidelijker zijn
sen van de vegetariërs aan onze RUG. Van zo- waarom men de tandem Hubens-Pourquoi op de
dra een aantal praktische moeilijkheden oNSV-barrikaden kon aantreffen : pour étaper
verwonnen zijn, zetten we het licht op groen. les bourgeois de gauche ...
Misschien één rechtzetting, de 15 miljoen,
Al ban de Ruiter
waarvan sprake in uw lezersbrief, heeft niets
P.S.
Briefschrijfster
Simone Callens ken ik
te maken met een 'audiovisueel aspect', lees
ook : clevere Simone stapte ooit van Amada
'video's'. De 15 miljoen is de som die besteed werd aan het verfraaien van de studen- naar de (iets minder fanatieke) Kristenen
voor het Socialisme omdat ze dat een getenresto's die afgelopen jaren, zoals,
schiktere manier vond om het Marxisme-Le- inrichting van het St. Jansvest
ninisme te missioneren. Inmiddels heeft
- inrichting van een snack in Overpoort, eSimone (waarom dat pedante Simone I. Calvenals verlagen van de plafonds en herlens i.p.v. je zo strijdbare tweedêTvoorschikking sel fservice-togen
naam ook voluit te schrijven, m'n beste Si- kompartimentering in alle resto's
mone Israël) en zoekt nu naar een Agalev- uitbreiding cafetaria Brug.
uitvalbasis om haar gal te spuwen (tiens,
Zo kunnen wij nog een eindje doorgaan, te
gal-groen, toeval ?) tegen vrijenkers en
veel om op te noemen. Al deze veranderin'heidenen' allerhande.
gen werden doorgevoerd om tegemoet te komen rechtse
(publiceren hoor heren van Schamper ! Siaan de wensen van de bezoekers. De video's
one en ik bezoeken vaak dezelfde kroeg ...
hebben ons 0 fr. gekost. Voor de rest span- m
nen wij ons dagelijks in om degelijke maal- kan leuk worden)
tijden aan sociaal verantwoorde prijzen te
verstrekken aan iedereen.

Herbivoria(bis)

Hoogachtend,
Tijl Maes
Dienst Marketing

Ha, die Hemadi

Hoe intelluweel
is
Rechts Vlaandren?

"In de. gezagsdepartementen en het openbaar

-entten de dienstptécht en de militiewetten wonden hervormd. Daardoor zat het beroep op beroepsvrijwitliger s voor landsven.dedt.ging wonden beperkt. Tegelijkertijd zutten de vonming, de taken en het
statuut van de dienst,ptichtigen wonden
verbeterd en zutten de gewetensbezwaarden
uitsluitend voon maatschappelijk nuttige
taken wonden ingezet."
Iedereen zal intussen al wel vernomen
hebben dat de regering van plan is om de
dienstplicht met 2 maanden te verlengen,
en wel omdat het gebruik van dienstplichtigen goedkoper is dan het inzetten
van vrijwilligers. Maar ondergetekende
ving intussen ook al de geruchten op dat
er plannen zijn om binnenkort nogmaals
een verlenging van 2 maanden door te
voeren. Niet niks natuurlijk.
Voor de universitairen die later de stap
naar het onderwijs willen zetten valt
deze beslissing bijzonder zwaar uit: wie
onder de huidige regeling zi jn uitstel
tijdig introk, kon 1 jaar na het nfstu-

deren eventueel aan het werk vanaf 1
september. Door de verlenging wordt dit
nu zeer problematisch. En natuurlijk valt
de verlenging op zich van 2 maanden ook
niet bij iedereen in goede aarde, vooral
dan in een jaar waar de kernraketten
werden geplaatst. Blijkbaar zijn die raketten toch niet zo betrouwbaar, en zijn
menselijke schutters van een hogere kwaliteit?
Ook de wetgeving op de gewetensbezwaarden
zal worden gewijzigd. Het is zeer de
vraag of de universiteiten nog langer
zullen kunnen beroep doen op gewetensbezwaarden. Cezien recente verklaringen van
de bevoegde minister (Ch.-F. Nothomb),
ziet het ernaar uit dat de universiteiten
niet zullen voldoen aan de vereiste 'maatschappelijk nuttige taken'. Het waren
nochtans goedkope werkkrachten, die voor
zichzelf nog het voordeel hadden dat hun
hersenpan in werking bleef.
Dit
laatste is naar verluid niet het geval in
ons leger.

De werklozen worden in een volgende reeks
bepalingen aangepakt. En omdat de jeugdwerkloosheid de bijzondere aandacht vraagt
van onze regering, heeft deze laatste
volgende intenties geuit:

"In de wcrk(él sheidssekten: harmonisering
van de wachttijden om bestaande discriminaties tussen jongenen weg te wenken''.
En verder:

De weg naar de universiteit lijkt prachtig
op een warme zonnige morgen. Onze vriend
Hemadi verklaart ; ’It is easy to be a student'. In zijn stemmige studentenatelier interviewde ik de jonge kunstenaar. Reeds verschillende malen organiseerde Hemadi indivi
duele alsook collectieve tentoonstellingen
met zijn schilderijen.
Vraag : Hoe ver staat het met de creativiteit van de RUG-studenten ?
Antw. : De beschaving steunt en hangt af
van de mens die zijn geest tot het uiterste
moet ontplooien en verrijpen. Vandaar dat el
ke student zelf de verantwoordelijkheid
draagt om zijn capaciteiten te ontdekken.
Hier, in home Boudewijn, ontmoette ik enkeGeachte heer,
le studenten met bijzondere muzikale gaven.
Graag zou ik mijn mening willen tonen i.v.m. Samen vormden zij onlangs een groep.
de reklame in uw blad Scamper.
Vraag : Bedoel je dat de studenten hun hobDat de heren van VVS tegen Protea zijn dat
by's moeten ontwikkelen ?
staat al een hele tijd bekend. Maar dat de
Antw. : Ik denk dat het noodzakelijk is om
heren van het VVS het lef hebben om tegen
je hobby's tijdens je studententijd te ontKrtigerrands, te protesteren en tegen Prof.
wikkelen. Ten eerste om meer de smaak van
Vlerick voorzitter van de Kredietbank en
het studeren te pakken te krijgen. Ten
Protea dat gaat mijn petje te boven. Het
tweede kan je talenten in jezelf ontdekken
VVS heeft de schijnheiligheid reklame van
die aan je bestaan enkele diepere variaties
Kredietbank in het blad Schamper te zetten
zullen geven.
Elisa de Smet
alhoewel volgens hen daar de meeste Krugerrands verkocht worden. Indien zij zo tegen
Vlerick en Krugerrands gekant zijn, waarom
die reklame in uw blad Schamper.
Heeft het VVS weer geld nodig soms ? Ja,
wat wilt u, met al die verschillende pamfletten tegen Protea. Dat kost natuurlijk
DIAVOORSTELLING 'HET ZWIN'
veel geld. Op 17 december is er weer een
aktiedag tegen Zuid-Afrika en Protea. Ge'’door Michel Deel eer
lukkig heeft het K.U.K. en Peeka nog veel
(Internationaal befaamd natuurfotograaf)
geld anders kon het VVS wel opkrassen.
Woensdag 18 december 1985 (20.00 u)
U ziet wel hoe zwak het VVS eigenlijk is.
Auditorium van het Glorieux-instituut
Ze kunnen het niet weerstaan reklame te
Eksaarde Rijweg 20 - OOSTAKKER
maken van, volgens het VVS, de meest fasInkom 50 fr.
cistische bank van België. De zogenaamde
Organisatie : NATUUR 2000
financierders van de apartheidspolitiek.

Normaal schrijft de redaktie (eventueel)
een nawoord bij lezersbrieven waarvan de
inhoud fel betwistbaar is. Hierzie een primeur : een voorwoord bij een lezersbrief.
Niet alleen omdat de inhoud ervan op niets
steunt, maar ook omdat we de lezer willen
waarschuwen voor een taaltje dat eerder
doet denken aan een letterlijke vertaling
van een tekst uit het Swahili via het Chinees naar het Zuidafrikaans. Gefrons van de
wenkbrauwen omwille van onbegrijpelijke zinsconstructies liggen niet aan het dooreenhaspelen van de teksten door de lay-outploeg en
zelfs niet aan de eenzame typer wiens aandacht inderdaad nodig was. U bent gewaarschuwd :

Zwinaria op dia

"Systematische uitsluiting van elke wenk(cze die een passende werkaunbieding
weigent"

Over de eerst bepaling konden we vernemen
in de rand van het PSC-congres (bron: De
Morgen), dat het de bedoeling is van de
regering om alle wachttijden op 1 jaar te

Modieuze
Boudewijn
Een enig en uniek initiatief in Gent : een
heuse echte, super modeshow voor studenten.
Wat staat er op het programma ?
Om 20.00 h stipt stappen de mannequins het
podium op. Grootse opzet ?? Ja zeker !! U
kunt genieten van meer dan tien professionele mannequins en om het evenwicht te bewaren
ook meer dan tien student-mannequins. Talrijke winkels nemen hieraan deel en stellen
hun kollektie voor het komend seizoen ten
toon. Ook wordt er speciaal voor deze avond
muziek gekomponeerd. Onderbroken door enkele korte pauzes, kunt u in een gezellige
ongedwongen sfeer genieten van een fris
drankje.
Vervolgens start, omstreeks 23.00 h, het
tweede deel van de modeshow : de studentenfanfare. Zij zullen een deuntje blazen en
eveneens de laatste nieuwe mode voorstellen.
Wanneer : dinsdag 17 december
20.00h stipt
Waar
: home Boudewijn
Harelbekestraat 70
Inkom : 60 fr (vvk : 40 fr.)
Kaarten te verkrijgen in home Boudewijn ;
haast je want het aantal is beperkt.
De homeraad van home Boudewijn

brengen: wie afstudeert kan dus 1 jaar op
droog brood worden gezet. Als je dan toch
het geluk hebt om tijdens dat eerste jaar
werk te vinden, maar je kort daarop terug
naar de werkloosheid wordt verwezen, zal
de termijn van 1 jaar verder lopen. Even
herinneren dat in 1980 de wachtti jd maar
3 maanden was. Binnenkort krijg je misschien pas recht op werkloosheidsuitkering
als je 50 bent, en ben je gepensioneerd
op 52?

We sluiten deze bijdrage af met 2 bepalingen:

’In de sekton vim de gezondheidszorgen en
de invaliditeit svergoedingen:
-toekenning van de afzondetlijke : echtspersoonlijkheid aan de univeisitame
ziekenhuizen en differentiëring van de
venpteegdagpnijs in deze ziekenhuizen
naangelang het gaat om algemene dan wel
aan de instelling geëigende za g e n .'
'Het ondexwij sbeleid zal kaderen tn het
algemeen herstelbeleid van de Regering:
alle jongeren moeten de schoot vertuien
met een stevige basisvorming, en nadien
kansen krijgen tot geregelde bijscholing.
Uitwisseling met en een afstemming op de
rea liteit is voor alle schoten essentieel.
Het onderrecht van de moderne talen, inzonderheid van de tweede landstaal, zal
worden aungemoedigd vanaf de. lagere
schoot. '
Dit laatste zal evenmin door iedereen in
dank worden afgenomen. In een tijd waar
internationale kontakten steunen op het
Engels, wordt in Vlaanderen de studie van
het Frans terug aangemoedigd. Dit zal ongetwijfeld ten koste gaan van andere onderdelen van de studie. En ook uit politiek standpunt zullen de nationalisten ;n
Vlaanderen er een zet in zien om de eenheidsstaat terug op te zetten.
Ook aan onze universiteit zal dit misschien niet ongemerkt voorbijgaan.
Tot zover een overzicht van de maatregelen
die de regering in het vooruitzicht heeft
gesteld voor de eerstkomende maanden.
Dergelijke trein maatregelen kan niet ongemerkt voorbijgaan. Ook aan onze universiteit zal de weerslag ervan in allerlei
geledingen gevoeld worden. Een protest is
dan ook te verwachten. Omdat de studenten
in niet geringe mate worden getroffen
wordt het uitkijken naar de reaktie. Zo
konden we in kringen van VVS-SVB vernemen
dat enkele maatregelen voor enige 'animatie' zullen zorgen. Daarvoor zal evenwel
in alle waarschijnlijkheid moeten worden
gewacht tot in '86. Wordt '86 een verlengstuk van '68, of wordt het precies het omgekeerde? Er ligt bijna een generatie
tussen. Toen kwamen studenten op straat
voor nieuwe rechten. Nu gaat het om het
behoud van verworven rechten.
Als er geen beweging komt, dan zullen veel
sociologen voor grote problemen staan, en
zal de regering met genoegen vaststellen
dat de Belgische student geen voorbeeld
meer neemt aan de collega in veel andere
landen: de weg zal vrij zijn voor nog meer
maatregelen. In deze kontext zal het niet
zonder belang zijn wie protesteert: naar
verluid zijn er in studentenkringen die
aanleunen bij de regeringsmeerderheid al
enige gezwaren geopperd. Hoe hard zal het
protest evenwel klinken?
Martens heeft zijn offensief aangekondigd.
De mensen zijn verwittigd. Komt er een
tegenoffensief? That's the question.
PDG.

SCHAMPER is het officiële weekblad van
de studenten aan de Rijksuniversiteit
van Gent. De redaktie bestaat uit vrijwilligers en komt samen iedere vrijdag
om 13.00 u en iedere maandag om 20.30 u
in de Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45,
derde verdieping.
Lezersbrieven zijn welkom op bovenstaand
adres. Naamloos is waardeloos. Op verzoek
en bij ernstige motivering laten wij uw
naam weg.

SCHAMPER maakt deel uit van het Konvent
voor Informatie, Ontspanning, Service en
Kuituur doch wordt gecontroleerd door een
redaktieraad die nog moet opgericht worden op initiatief van het Gents Studenten
Korps en met goedkeuring van de Raad van
Beheer. Op financieel vlak wordt SCHAMPER
gecontroleerd door de studentenbeheerder
binnen de Dienst Studentenaktiviteiten en
door de Sociale Raad.
Hoofdredaktie : Peter Hostens
Verantwoordelijke Uitgever : Geert Joris

Advertentiedienst

SCHAMPER-REKLAME
St. Pietersnieuwstr.45
9000
GENT

G e u z e p re k e rs

Eminente 'loge'-leden (heb ik me laten wijsmaken) die slurpen aan hun champagne. Maurice De Wilde die met de jenever in de hand zit
te grinniken bij Kamagurka (heb ik gehoord).
Zijne excellente heer goeverneur Balthazar
die var? achter het hoekje tussen de planten
door op de toppen van zijn tenen ook iets
van het gebeuren tracht mee te pikken (heb
ik gezien). Ene Guy Mortier die staat te
schokken en te blazen van het lachen dat het
niet meer proper was (heb ik gevoeld in mijn
nek). Maar vooral vééél volk in de Vooruit:
dat is zo'n beetje de sfeer die een geuzenprysuitreiking met zich meebrengt.
Op 28 november was de strijd voor de mooiste, de grootste, de beste, de geuste geus
weer eens gestreden : 't Zal Wel Gaan en zijn
Oud-Leden Bond reikte zijn driejaarlijkse
geuzenprijs uit aan Kamagurka, niet dat die
aan één van bovenstaande criteria zou voldoen
natuurlijk.
't Zal en zijn OLB maakt van dergelijke uitreiking traditiegetrouw een ware happening.
Op het programma stonden Johan Anthierens,
de Frivole Framboos, Kees van Kooten en Kamagurka en Herr Seele.
Anthierens mocht dus de spits afbijten op
de welbekende manier : op z'n Anthierens'.
Dat wil zeggen dat ons Belgenvolkje nog
maar eens als een klotevolkje werd omschreven, o.a. omdat ze zo dwaas waren iemand als
Martens opnieuw de kans gaven een uitpersingsbeleid te voeren. Martens zelf werd
deftig door de modder gehaald en de Belgen
moeten niet zo trappelen om naar Mexico te
gaan : 'wij ZIJN Mexico !', zowel qua financiële toestand als qua politieke toestand.
'Een kleine aardschok zou volstaan om ook
hier de sombrero toekomst te vervolmaken'.
Genoeg woorden verspild : na Anthierens
kwam de Frivole Framboos. Een duo dat met
weinig woorden doch veel klas-zieke muziek
(zo noemen ze het) diezelfde muziek in z'n
hempie zette. Hun dwaze smoelen deed er natuurlijk veel aan doch de muziek zelf mocht
er ook best wezen.
Kees van Kooten, DE trots van de affiche,
deed deze omschrijvng alle eer aan :
op een stoeltje gezeten onderhield hij het
publiek met het reeds genoemde voorval (een
natte nek) tot gevolg. Zelfs zonder De Bie
is Koot best te pruimen, meer zelfs : het

z w z w z ia f r is je s

Simplistisch Verbond zou met deze ene rector magnificus lang niet moeten inboeten
aan spiritualiteit. Het verhaal van het gedicht van Claus op de rug ener schone met
alle pogingen van deze laatste om dit te
commercialiseren was gewoonweg subliem.

Toen ook Herr Seele er bij kwam, vierde de
ibsurditeit hoogtij: 'De avonturen van Cowboy Henk', live. Waar wij Karna vaak onnozel
of zelfs vervelend vinden, was hij hier wel
in superform. Die prijs zal daar misschien
voor iets tussen gezeten hebben. In ieder
geval moeten we eerlijkheidshalve toegeven
dat het grappig was en dat we gelachen hebben (ja ook dat nog).
ZEEER ernstig was het intermezzo van 't Zal
zelf, naar voor gebracht door Tom Lanoye die
trouwens de ganse happening voortreffelijk
presenteerde, (een ex-medewerker van Schamper, dat zie je zo) 't Zal zette de ganse
vrijzinnigheid aldaar vertegenwoordigd effe in z'n blootje : de'kritische' geest binnen de vrijzinnige beweging EN binnen de
studentenwereld werd in dit pausjaar tussen
grote aanhalingstekens geplaatst, en terecht
dachten wij zo. U krijgt drie jaar de tijd

Dat de enige reden om op te treden voor iemand als van Kooten ligt in de kansen tot
publiciteit voor zijn boeken, werd door hemzelf gesteld én bevestigd d.m.v. een ogenblik 'voorlezen uit eigen werk'. Als ook dat
van prima kwaliteit blijkt, dan heeft daar
natuurlijk niemand iets op tegen.
Kamagurka mocht, na de ontvangst van de
geuzenpenning, als gelauwerd geus zijn zeg
doen. We onthielden vooral dat er blijkbaar
een keuze gemaakt werd bij de toekenning
tussen Karna en Zak, een reden voor Kamagurka om de uit de boot gevallen Zak goed
zwart te maken met alle zak-allusies (inderdaad : Zak bleek een zak), de ene al meer
spitsvondig dan de andere .

"De hectaren van het geheugen." Herwig Leus
schrijft hierover : "Weg met zijn grapjes,
de luchtige woordspelingen, de kokette liefdesverzen, de binnenhuismelancholie, de soepele tederheid van de (romantische) neo-realist. De Coninck heeft de Grote Gevoelens
ontdekt. En hij schrijft erover, groter en
tegelijkertijd harder dan ooit tevoren."
(Humo, april '85) Toch kunnen we zijn grap-

Bvb : "Naarmate het inzicht in de taak van
een progressieve en culturele organisatie
(=Masereelfonds, nvdr)groeide, kwam er tevens een ruimere kijk op wat een open plural istisch-progressieve uitgeverij dient te
zijn, een uitgeverij die inspeelt op alle
maatschappelijke processen, zowel een politiek als een algemeen fonds : onderwerpen
uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging, marxisme, pedagogiek, economie, maar
ook poëzie ... behoren tot het uitgavenpakket." Dixit de Socio-Culturele gids voor
Vlaanderen op blz. 736 of zoiets. Waarmee
opnieuw bewezen is dat je er een degelijke
bibliotheek moet op na houden als je tegenwoordig nog mee wilt praten. Maar zo komen
we uiteindelijk toch waar we wezen willen :
bij poëzie en bij de avond die op zaterdag
14 december hierrond wordt georganiseerd
door het Masereelfonds. De aanleiding van
deze avond is de uitreiking van de derde
poëzieprijs van het Masereelfonds.
Denk nu niet meteen aan je kostschooltijd
met z'n middeleeuwse eind-juni toestanden
en onderscheidingetje van hier en handgeklap van daar en lang leve de directrice,
want dan bewijs je dat je het tweede citaat
niet goed hebt gelezen. Nee, er wordt een
avondvullend programma gebracht met enkele
Grote Namen op de affiche die door hun
schrijfsels en zingsels 'n illustratie zijn
van de betrachtingen van het Masereelfonds.
En dat alles onder de grote noemer :"De Grote Gevoelens". De inrichters houden duidelijk niet van kleinschaligheid maar ' t zal
wel ironisch bedoeld zijn. Herman De Coninck
schrijft hierover trouwens : "Drie soorten
slechte poëzie (de grote braakpoëzie, de
ongelukkige liefdespoëzie, de kosmische poëzie) hebben nogal wat misverstanden gemeen.
Het misverstand bijvoorbeeld dat grote gevoelens ook automatisch grote poëzie opleveren." En Herman De Coninck is één van de
Groten op de affiche. Voel je waar men naartoe wil ? De Coninck staat trouwens volop
in de actualiteit met z'n laatste bundel :

Blijkbaar verwachtten ze het verwijt
dat dit boek eenzijdig zou zijn. Toegegeven: het veelvuldig citeren van bladen als De Rode Vaan - het KP-blad doet menigeen de wenkbrouwen fronsen.
Maar wat kan men anders doen als De Rode
Vaan het enige blad is dat een feit belicht dat door de andere bladen doodgezwegen werd. Het bronnenprobleem is
voor de recente geschiedenis nog steeds
de zwakke plek.

DE
KOUDE OORLOG

om het beste geuzebeentje voor te zetten
en alzo de kritiek teniet te doen en de volgende prijs te winnen natuurlijk. We zien elkaar nog wel.
H

p o e s ie m ia a a a u u w ia
"Een schrijver moet de thermometer zijn van
de maatschappij waarin hij leeft, meer nog,
hij behoort de barometer te zijn, die de gebeurtenissen voorspelt en evoluties weet te
duiden in het perspectief van de samenleving waarvoor hij schrijft." Aan het woord
is noch Armand Pien, noch Jan Bogaert maar
Jos Vandeloo, meer bepaald in een interview
van enkele eeuwen geleden. Wat deze uitspraak te maken heeft met een artikel over
de poëziewedstrijd van het Masereelsfonds ?
Weinig, maar men moet ergens me beginnen,
en 'n citaat doet het altijd. Vele zullen
volgen trouwens.

"(...) dit boek is geen verdediging van
een politieke partij, noch een aanval
erop. Het is geen pro-KP-pamflet, ook
geen anti. Het is een informatieboek over een donkere periode in de Belgische
geschiedenis, één van de dieptepunten
in de Belgische democratie." aldus de
auteurs in hun voorwoord.

Zing mij o muze op houthoudend
naoorlogs papier het hexametrisch
gerochel
der helden
tel mij de versvoeten de voetnoten
de Kunst
benen de onthande
rolstoelen in de boeken, Kus mij
het dons van de bloedjonge weduwen.
Kook mij
het feestmaal van Kindervlees, lik mij
het braaksel de roede, sla mij met
vrede
tot de alziende blinde

Kwestie van in de sfeer van het feestmaal te
blijven. De drie dichters van het voorgerecht
zijn Lut De Block, Dirk Van Batselaere en Muriam Van Hee. Zij lezen alle voor uit eigen
werk, en bedrijven tussendoor wat proza in 'n
literair praatcafé, geleid door Jan Braet,
dichter uit de stal van het Masereelfonds en
redakteur bij Knack.

jes en woordspelingen zomaar niet in de
vuilbak kieperen. Wat vind je bvb. van dit
gedicht uit zijn eerste bundel "de lenige
liefde" :
SPROOKJE
er was eens een man
die altijd rechtvaardig was.

En dit is niet ingekort. De Coninck vormt
één van de ingrediënten van de hoofdschotel
die op zaterdag 14 december vanaf 20 u wordt
opgediend. Ook Gerrit Kouwenaar kunt u dan
verorberen. Deze krasse zestiger heeft in
z'n lange leven waarschijnlijk al meer geschreven dan de drie dichters van het hors
d'oeuvre samen, maar hij is nog steeds goed
te smaken. Neem nu deze twee strofen uit
"drie heldenzangen" :

Tussen al dit literair geweld in wordt dan
G. Bracke, schepen van kuituur, even van de
Kristallijnen ijspiste gehaald om de prijsuitreiking een officieel tintje te geven. De
jury van deze poëziewedstrijd bestaat uit 5
mensen die ook al goed in het gehoor liggen :
Gwij Mandelinck bvb, de man met de archaische naam en de impressionistische poëzie.
Maar ook Geert Van Istendael, bekend om z'n
dubbele-tong-verslaggeving op teevee, maar
ook om z'n dichtbundek : "De Iguanodons van
Bernissaert". Een titel die we hem zelf
graag es zouden horen en vooral zien uitspreken.
Van poëzie naar muziek is slechts een heel
klein stapje. Dat dachten de inrichters ook
en ze haalden Raymond Van Het Groenewoud in
huis om voor 'n deuntje te zorgen. Niet zo
verwonderlijk : dit frêle ventje met de
machtige rasp past uitstekend in het programma : bijwijlen sociaal geëngageerd op
z'n sarcastische manier en bijwijlen zo
teergevoelig dat de rillingen tussen de
rechtopstaande haren van je rug lopen. Beide elementen zitten trouwens in z'n laatste
single, denk maar aan :
Noord en zuid mag ik grijs
Noord en zuid mag ik gaan
slechts bij jou Marie
is er leven
een waardig bestaan
een waardig bestaan
en daarom daarom daarom
wil ik voor je zingen
en trouwens ik weet het
meer kan ik niet

Maar ter zake. Het hele betoog geeft
een schets van verdachtmakingen, censuur , aanslagen ten nadele van de
Kommunistische Partij en het linkse verzet na de oorlog, te situeren in het
Onafhankelijkheidsfront. Ook de moord op
Julien Lahaut komt ter sprake als een
onderdeel van een systematisch opgezette
campagne tegen links. Het hele verhaal
heeft bij momenten veel weg van senator
Mc Carthy's heksenjacht. De parallel
wordt duidelijk getrokken.
Kenmerkend voor het tijdsklimaat zijn
verder: anti-kommunistische, bij uitbreiding anti-democratische wetgeving,
onwettelijk beroepsverbod, negeren van
het Advies van de Raad van State, beslissingen gelegitimeerd door uitzonderingswetten, op hun beurt mogelijk gemaakt door het aanhouden van de staat
van oorlog tot zeggen en schrijven
1 juni 1949 : bijna 5 jaar na de bevrijding.
Als er een les moet getrokken worden uit
dit boek - zoals de auteurs beweren zal het ook een juridische zijn.
H.B.
Hans Depraetere en Jenny Dierickx.'De
koude oorlog in België', Berchem-Antwerpen, Epo, 1985, 598BF., p 256.

Misschien nogal dunnetjes als je 't zo leest
maar als RvhG dit uit zijn borstkas (!)
scheurt (!!) komt je lichaam in bovengenoemde toestand.,RvhG brent een soloprogramma op
piano, gitaar en synthesizer. Duidelijk de
Beste Keuze.
Dit alles dus die zaterdag, 14 december, om
20 u. De happening start echter al om 18 uur
met een beurs lieeraire en poëzietijdschriften. Deze beurs wordt omkaderd door twee
kleine tentoonstellingen : "Een kale jonker
in nerts" (Marnix Coppens en Rita Deley) en
"Poëzie in beeld" (Paul Cox). Voor wie zijn
boterhammen niet van thuis meebrengt is er
een restaurant-ter-plaatse.
Die plaats is dus het BIJLOKE-MUSEUM, Godshuizenlaan 2, en die laan is het stuk van de
ring dat zich het dichtst bij het politiebureau bevindt. Veiligheid gegarandeerd dus.
Voor gans deze manifestatie betaal je 250 fr.
aan de kassa en 200 fr. in voorverkoop. Reservatie : 25 38 53 - Raf Van Den Bussche.
Bij die man kan je ook tercht als je nóg
meer informatie wilt. Wij weten alvast genoeg. We zullen er zijn.
, «

FILM
De Gentse zalen lanceerden een aantal films
die ons niet direct in bekoring verleiden.
Dat zijn: C0C00N (voor bejaarden),THE GOONIES
(voor kinderen) en HAREM (voor zij die graag
idiote films zien).

Agendaria
O fta lm ie s e
* STUDIOSKOOP / PROGRAmA
P e lic u la r ia THE SHINING (St. Kubrick)
Het is ook geen zwaar op de maag-liggend en
eng intellectualiserend exposé geworden. /.
Het inlassen van de betweterige postbode en
van de 8 mm van zijn jeugdjaren zorgen er ondermeer voor dat de toon nooit belerend
wordt. De film is zeker niet voor het grote
publiek bestemd maar wil eerder de filmliefhebber treffen. Hij laat evenwel geen echt
grootse indruk na.

Anderen,waaronder mezelf, waren van mening 1
dat ondanks enkele zwakke intermezzo's, eprder opvulsel, de plaat best meeviel.

Toen de gelijknamige film uitgebracht werd
kon men een zelfde reactie waarnemen. Maar
de vaak gehoorde opmerking dat het ging om
PROGRAMMA:De meeste zalen programmeren op
een verzameling vidoeclipjes slaat nergens
maandag en wij trachten u dan ook de juiste
op. Hoewel regisseur ALAN PARKER gebonden
informatie te geven; gelieve ons te verontwas
aan de elpee ( die als sound-track funschuldigen voor onnauwkeurigheden.
geert) bevat de film oneindig meer dan een
MAN OF FLOWERS **
ordinair videoclipje. Temeer daar een aanCalypso, 22.30 h
CALYPSO: geen wijzingen behalve IREZU die
tal biografische gegevens van zanger R0GER
PERIL EN LA DEMEURE vervangt om 22.30 h.
WATERS in de productie verwerkt werden.
en BACK T0 THE FUTURE die om 20 h. moet
Het moet gezegd worden dat zowel de plaat
wijken voor THE G00NIES.
c
MON
AMOUR
POUR
als film sterk zijn stempel dragen (de
Aanbevolen: SATYRICON voor Fel 1ini-adepten
elpee werd trouwens opgedragen aan zijn
om 22.30 h. en MAN OF FLOWERS, ook 22.30 h.
vader, die in W
O II sneuvelde; cfr. begin
van de film).
DECASCOOP : Nieuw: FLETCH, GYMCATA en THE
Het verhaal is dat van een kleine jongen
WALL (Pink Floyd: 22.30)
Deze debuutfilm van CARAX (toen 22 jaar oud)
(R. Wakers ?) die zijn vader verliest in
Aanbevolen : THE YEAR OF THE DRAGON, PAPA
is niet direkt bestemd voor de doorsnee
WO II. Als hij opgroeit vertoont hij reeds
IS OP ZAKENREIS en STOP MAKING SENSE.
bioskoopganger, zelfs een cinéfiel zal er
introverte trekjes. Hij gaat samenleven
behoorlijk last mee hebben.
met een meisje maar die zal niet kunnen
beletten dat hij uitermate depressief en
De titel is misleidend want Carax toont ons
het wedervaren van een jongei man op; zoek naar agressief,wordt. Hij poogt zich af te
een geschikt meisje in het nachtelijk PARIJS, schermen van de wereld. U moet geen coherentverhaal verwachten; dit is de.rode
Wat een knap zwart-wit werkstukje had kundraad die ik erin ontdekt heb. Bovèndien
nen zijn met cinéfiele refer enties naar de
was Parker aan de elpee gebonden.
film noir is een prent geworden waarbij lanDe bloemenman van PAUL COX is een intimisMaar hij steekt zoveel elementen- in de
ge
shots
gehuld
in
een
onbetekende
stilte
aftisch portret van een naïeve en wereld-r
prent dat u na een eerste visie de indruk
gewisseld
worden
door
intellectueel
gepalaver.
vreemde vijftiger (NORMAN KAY). Zijn harmoheeft minstens een derde gemist te hebben.
nieuze levensstijl staat in scherp kontrast
Als Carax iets te zeggen had, heeft hij dat
met die van David, een aan de drugsgeraakte
slecht in beeld gebracht of heb ik het niet
action-painter (u zult in de film wel zien
begrepen, en dan mist hij ook zijn doel. Dat Net al R. Waters is de film een monument
wat dat laatste betekent.; in elk geval laat soort cinema is voer voor een zeldzaam soort
van depressiviteit en verwarring. Ex-videode schilder 'in aktie' niet vermoeden dat hij cinefielen maar het is niet aan mij besteed.
fimer Parker heeft zijn talloze ideeën en
Sorry.
wonderlijke resultaten kan bereiken.)Lisa,
reflecties gewoonweg prachtig gevisualiseerd.
Davids levensgezellin, voert elke week onder
Een gebrek aan inspiratie zal hem niet verBOY MEETS GIRL
begeleiding van Donizetti's
Lucia di Lamweten kunnen worden. Dat één en ander samenStudio Skoop, 22.30 h
merrmoer, een strip-tease op voor Charles
hang mist kan hem niet ten kwade geduid worBremmer, de vijftiger. Het geld dat ze daarden.
De schitterende fotografie en de soundmee verdient spendeert David aan zijn drugs.
track
brengen u anderhalf uur in de vreemde,
Maar als David te agressief wordt zal Charagressieve
en neurotische wereld gezien door
les zijn Lisa (die hij als een bloem ziet)
de donkere bril van Waters. Dat de jongeman
in bescherming nemen. Meer nog ; hij zal Dazich van deze wereld wil afzonderen zal nievid vermoorden. Het in brons gegoten lijk
mand verwonderen/
zal hij als standbeeld in het park plaatsen met als passend onderschrift 'The origin of art'. U mag nu niet meteen denken
Tenzij u de elpee niet kan uitstaan is deze
dat het een spannende thriller is, integenfilm een ervaring die u toch niet mag missen;
deel : het is een portrettering van een man
Toen Pink Floyd in 1979 uitkwam met de Tubbel- de mysterieuze kronkels moet u er maar bij
die zielsveel van bloemen houdt en die onelpee "THE WALL" reageerde de fan erg vernemen.
danks zijn excentrieke trekjes een zekere
deeld. Sommigen vonden de plaat ronduit
THE WALL X X
sereniteit uitstraalt. Het script bevat vol- slecht omdat die qua concept en sound brak
Decascoop, 22.30 h.
doende zijsprongetjes om het geheel boeiend
met vroeger werk (o.m. Dark side of the moon,
te maken.
Wish you were here, Meddle, Animals e.a.).
dominic p.

20.00 uur

BOYS MEETS GIRL (L. Carax)
22.30 uur
Studioskoop
St. Annaplein 63
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Parie
Toejoer

* TROPISCHE NACHT met oa
Papa Mackaplaff, Prince
Farout en General Ackee
Zwabber
St. Elisabethlaan 51

PAWER
FLAWER

Muurbloempjes?

OORGASMISCHE
V y n ila r ia ( p ic k it u p )
Nu 25 december stilaan naderbij
sluipt kan de jaarlijkse sterrenslag (Star Wars ?!) tussen de platenmaatschappijen weer beginnen.
Daar de platenverkoopscijfers in
deze periode van peis en vree steeds
hoge toppen scheren, worden de Grote
Namen met zachte maar vastberaden hand
aangepord om hun keelgat te pas en te
onpas open te trekken. Enig doel : hun
deel van de koek binnen te rijven. Wat
staat er U en uw radio dus de volgende
weken zoal te wachten :
Bij Motown merkte een snugger baasje op
dat LI0NEL RICHIE eigenlijk sinds 1983
al geen nieuw werk meer geproduceerd had.
Prompt liet men hem het thema van de film
White Nights inzingen : Say you, say me.
Helaas, driewerf helaas f Wat een slow
had moeten worden, blijkt een mechanische,
eentonig kunstmatig ding-om-op-te-scharrelen te zijn. U krijgt geen snuifje emotie,
geen vleugje sensualiteit te horen, maar wel
34 maal Say you, say me..Me say, no pay.
White Nights ? Nee dank U, dan liever zwoele
nachten in het schemerduister. (Voor de masochisten onder onder ons : er bestaat ook
een maxi-single van).
Epic heeft momenteel drie goudmijnen onder
contract : Michael Jackson, Sade en Wham.
Michelleke vertikt het echter om voor '85
nog in een studio te komen, en op commercieel vlak viel Sweetest Taboo van Sade
zwaar tegen. Snel dus even de jongens van
WHAMbijeen gefloten. Deze hadden wel oor
naar enig geldgewin, te meer daar ze net
door een Amerikaanse rechtbank veroordeeld
werden tot het betalen van 10 miljoen dol 1ar(!!!) aan een al te ijverige fotograaf
die op hun verzoek het ziekenhuis werd
ingeslagen. U ziet, naast op de lotto spelen bestaan er nog andere manieren om rijk
te worden. (De Schamperredactie volgt nu al
een assertiviteitscursus en zal na grondige studie van hetGebundeld Vocabularium
van de Heer McEnroe in dichte drommen aanwezig zijn bij het eerstvolgende Wham-concert.) Welnu de single dus, I'm your man.
Het betere Wham werk : vlotte melodie,
tekst bestaande uit een zin (inderdaad,de
titel). Aan de verkoopscijfer te zien b lijken vele tienermeisjes dit Het Einde te
vinden. Wij ook, letterlijk.

Tijd voor enkele positieve noten : nadat
Virgin ons al eerder vergastte op nieuw
werk van Simple Minds, brengen ze nu nog
een bizjoe van een single uit : FEARGAL
SHARKEY, A good heart. Een prima compositie,
goeie melodie en vooral zeer sterk door de
combinatie van de unieke stem van Sharkey
met het achtergrondkoortje.
RCA mikte al in de roo met Sandra, en probeert dit over te doen met STARSHIP, We
built this city. Starship, zijnde Grace
Slick + groep, heette eind jaren '60
Jefferson Airplane, moderniseerde zichzelf
in de jaren '70 tot Jefferson Starship,
en stuurde vervolgens Jefferson met brugpensioen. Vlotte Amerikaanse rock, ergens
tussen een zware Hall & Oates en een lichte
RE0 Speedwagon. Niet directom voor op je
knieën te vallen, maar meezingen (denk aan
uw kotgenoten !) zit er toch wel in. Geproduceerd door Peter Wolf, ex-zanger van The
J. Geils Band ( Freeze frame, Centerfold,
Love stinks,...), en ongeveer hetzelfde
genre. Ex-n°1 in de U.S.A.
EMI levert een QUEEN single : One vision.
De eerste 20 seconden zijn goed, zo goed
zelfs dat Mercury en companen ze voor de
rest van het nummer blijven herhalen.
Gevolg : geen groei naar een climax en
de song wordt net geredvan het op zijn muil
vallen door het vakmanschap en enkele technische foefjes. Niet echt slecht, maar Queen
kan (kon ?) veel beter.

Parlophone, ooit het label van The Beatles,
moet het nu doorgaans stellen met de mindere
góden. Hoewel, hoewel ! Met ARCADIA (= 1/2
Duran Duran + Grace Jones) proberen ze het
blitze, nieuw rechts geklede deel van Vlaanderens jeugd in te palmen. Ik moet eerlijk
toegeven, Election Day hééft iets, maar
wat ? Een certitude is daareentegen dat het
gemompel van Grace Jones volledig overbodig
is.
Last but not least, W
B (Warner Bros voor de
vrienden). Ze wisten ons al eerder te verrassen door zowaar een Noorse formatie
(A-HA) overal ter wereld naar de top van
de hitparades te piloteren, proberen ons nu
als kerstcadeau de slaapzak van ZZ TOP aan
te smeren, wat voowaar nog gelukt is ook.
Sleeping bag, de hoes alleen al : ToetAnch-Amon met skibril. Spetterend gitaarwerk
van Gibbons en Hill, beukend ritme (voor
één keer zijn dit geen clichees), en een
onbenul 1igetekst. Zelfs draaibaar in uw
lokale disco.

Vrijdag 20 december
* DAGBOEK VAN EEN
KAMERMEISJE
Teater Vertikaal
Huidevetterskaai

40

13, 14, 18, 19, 20, 21,
27 en 28 december
20.30 uur
* KLEUR IS ALLES
door het Trojaanse Paard
Pieuwpoortteater
Nieuwpoort

Vr. 13 en za 14 december
20.30 uur
* HET HUIS VAN
BERNARDA ALBA
Arca Teater
St. Widostraat 3

13, 14, 18, 19, 20, 21,
25, 26, 27 en 28 december
20.00 uur
* JESUS CHRIST SUPERSTAR
Socio-cult. VOORUIT
St. Pietersnieuwstr.

Vr., Zo en Ma 13, 15 en
16 december
20.00 uur (opl5/12 ook
om 15 uur)
* PETER PAN
NTG
St. Baafsplein

14, 15, 21, 25 en 26 dec.
15.00 uur
16, 17, 19, 20, 21, 23,
26 en 27 dec.
20.00 uur
*

DE HECTAREN VAN HET
GEHEUGEN E.A. GEDICHTEN
VAN H. DE CONINCK
Arca Teater
St. Widostraat 3

Maandag 16 en 23 dec.
20.00 uur
Voor we het zouden vergeten, ook de beschermgoden van het goede doel hebben
weer toegeslagen. DI0NNE WARWICK & FRIENDS
(jawel, ze heeft er ook, drie zelfs : Elton
John, Stevie Wonder en Burt Baccarah) zingt
geld bij elkaar voor het A.I.D.S. onderzoek
That's what friends are for. Inderdaad, van
je vrienden moet je het hebben, daarover
bestaat nu in wetenschappelijke kringen geen
enkele twijfel meer. Eindelijk ook een single die niet alleen het kopen, maar ook het
beluisteren waard is : ARTIST UNITED AGAINST
APARTHEID, Sun city. Little Steven, Pat
Benatar, U 2, Bruce Springsteen, Bob Dylan,
Peter Gabriel, Bob Geldof, Hall & Oates,
Lou Reed, The Ramones, Ringo Starr, Peter
Wolf en Pete Townshend krijgen nu ook een
plaatsje op de zwarte li js t van Protea.
Schamper verkeert dus in goed gezelschap.
Wim

