
advocaatje spelen
Studenten kunnen met allerhande 
problemen terecht bij de sociale
dienst of bij PAS, maar voor hun 
juridische perikelen was niets specifiek 
voorzien. Daaraan is nu verholpen.
Rechtstudenten zetten onder iniatief van 
DIDIER THALER een RECHTSHULPBOETIEK op, 
wat een ludiekere naam is voor
"wetswinkel". Zij vonden een onderkomen 
in de BRUG, St.Pietersnieuwstraat 45, en 
zetelen daar elke maandag van 18.00 h. 
tot 20.00 h. en elke woensdag van 14.00 
h. tot 20.00 h. Maar met de paas-
vakantie gaan de deuren dicht; studenten 
moeten ook blokken.

"De bedoeling is uiteraard dat rechts- 
studenten uit de tweede en derde lic. 
akkurate rechtshulp verstrekken aan 
studenten die daarom verzoeken", aldus 
Thaler, "De hulp is door en voor
studenten. Niet alleen universitairen 
zijn welkom, ook HOBU-studenten, 
laatstejaars van het humaniora en per-
soneelsleden van de sociale sector mogen 
afkomen ".

Belangrijk is uiteraard dat de 
verstrekte inlichtingen juist zijn. Van-

daar dat men op de startvergadering 
gretig luisterde naar de raadgevingen 
van de proffen Gerlo en Erauw, mensen 
die het project dus genegen zijn. Des-
ondanks staan enkele leden van de 
sociale dienst vrij weigerachtig tegen-
over dit de rechtshulpboetiek (RHB). 
Thaler repiceert daarop als volgt; "Ik 
denk dat ze de gevaren wat opblazen. Na 
de inloopperiode zal alles wel vlot ver-
lopen. En -op het diploma na- is er toch 
niet zoveel verschil tussen een stagair- 
advocaat en een student uit de tweede en 
derde lic rechten. Bovendien zullen de 
meeste problemen niet zo ingewikkeld 
zijn."

Hoe zal alles in zijn werk verlopen ? 
Studenten melden zich aan met hun 
probleem bij de RHB en krijgen, wanneer 
het een eenvoudige zaak betreft,on- 
middelijk advies. Is het probleem wat 
ingewikkelder dan wordt het eerst door 
een studiegroep onderzocht. Het werk-
schema van de RHB is zo opgesteld dat de 
klient steeds door dezelfde persoon 
wordt begeleid. Kwestie van een

vertrouwensrelatie op te bouwen. De RHB 
stelt wel de garantie dat de klient 
nooit meer dan 1 week op zijn advies 
moet wachten.

Men verwacht in de eerste plaats 
studenten die huurproblemen hebben of 
last hebben met hun werkgever. Maar ge-
lijk welk probleem wil de RHB onder-
zoeken, ook sociale. Desnoods zal de RHB 
de student doorverwijzen naar de sociale 
dienst. "De bedoeling is", aldus Thaler, 
"een wissel werking te vormen met mevr. 
Taghon (sociale dienst) en alzo een 
vaste waarde te worden in de Gentse 
studentenwereld". DomPer.

RECHTSHULPBOETIEK ; te consulteren op 
maandag: 18.00 tot 20.00 h. 
woensdag:14.00 tot 20.00 h.
Plaats; de BRUG, St. Pietersnieuwstraat 
45. In de inkomsthal onmiddelijk rechts-
af (glazen deur) en eerste deur rechts. 
Hoewel de RHB reeds over 40 medewerkers 
beschikt, zijn mensen uit de 2 de en 
3 de lic steeds welkom.
RHB werkt pro deo, gratis dus (wij ook)

de mor -gen ook 
schamper

Schamper wil meer zijn dan zomaar een stu-
dentenweekblad. Als de "grote broers" van 
de nationale pers in het nieuws komen, zor-
gen we dat we er bij z i jn . Zo bvb. vorig 
jaar met de affaire  Martin Coenen en de or-
ganisatie van een succesvol debat over 
persvrijheid en journalisit iek  in d i t  lieve 
landje.
Met het faillissement van De Morgen sprin-
gen we opnieuw in de bres. Brusselse en 
Leuvense studenten toonden het voorbeeld 
en organiseerden inzamelingen om de krant 
een hart onder de financiële riem te s te -
ken. Waar blijven R.U.G.-studenten ? Op 
hun luie kont blijkbaar.
Daarom deze mobi1isa tie -ak t ie  : ALS 1000 
RUG STUDENTEN ELK 100 FR INBRENGEN, KAN 
OOK NAMENS DE GENTSE STUDENTEN EEN AANDEEL 
VAN 100.000 FR IN DE AKTIE 1000 X 100000 
GEKOCHT WORDEN. Schamper is het ideale 
orgaan om die 1000 studenten her en der te 
ronselen. Doe mee en help een krant in 
nood op zijn minst de frontpagina boven 
water te houden.
Stort daarom vandaag nog 100 (honderd) Fr 
op rek.nr. 001-0481260-22 met vermelding 
van Steun De Morgen. Of stuur 100 Fr naar 
Schamper - Sint-Pietersnieuwstraat 45 - 
9000 GENT. Of komt het persoonlijk in onze 
bus steken : De Brug, 1e verdieping rechts.
Wie ons niet vertrouwt en denkt dat we het 
geld in eigen zak zouden steken, mag a l t i jd  
de rekeninguittreksels e.a. komen checken.
We zijn er op vrijdag, van 13 to t  14 uur en 
op maandag, vanaf 20 uur.
Het is overigens niet onze bedoeling om an-
dere in i tiatieven te bekonkurreren. Scham-
per dient om de mazen in het net te dichten. 
Moesten wij niet aan 100.000 Fr komen, dan 
kunnen die andere initiatiefnemers aan de 
R.U.G. onze opbrengst a l t i jd  gebruiken om 
hun bedrag aan te dikken. Of omgekeerd. Wie 
bezig is met een inzameling, neemt daarom 
best er kontakt op met Schamper.

Maar eigenlijk mag dat geen punt zijn . Met 
de SCHAMPER-1ezers MOETEN we die 100.000 
kunnen binnenrijven. Help ons dat mee be-
wijzen : STORT, STUUR, GEEF OF DOE ZELF 
EEN INZAMELING BIJ VRIEND( INM)EN STUDENTEN
100 Fr : zelfs een studentenbudget moet 
deze éénmalige bijdrage kunnen dragen. Op-
dat wij allen die krant kunnen blijven le-
zen. Ook al hou je  er misschien niet van. 
En zowel : een reden te meer om mee te 
doen ! Onmiddellijk.

rvb: huplala
Eerst zien en pas dan geloven ! Een leuze 
die blijkbaar des te meer geldt bij de 
Raad van Beheer van onze geliefde RUG. De 
dames, heren laten immers op het eerste 
zicht een steekje vallen.
Rektor De Meyer had op vorige vergaderin- . 
gen verklaard dat de RUG een unikum zou 
meemaken. Hij maakte zich sterk dat de be-
groting NOG DIT JAAR zou voorgelegd worden. 
Meer zelfs ! In het verslag van de vorige 
vergadering stond dat in NOVEMBER een aan-
tal suggesties zouden gedaan worden om de 
algemene l i jn  te bepalen die zou gevolgd 
worden. Als je  weet dat de begroting voor 
1986 (d it  jaar dus) pas halfweg '86 zelf 
werd goedgekeurd - terwijl een begroting 
in fe i te  een prognose, een raming, bijna 
een voorspelling zelfs is - dan besef je 
dat de rektor voor een ophefmakende ver-
klaring had gezorgd. •
Je raadt het a l .  Het sprookje werd (nog) 
geen waarheid. De leden van de Raad van 
Beheer kregen onlangs de agenda voor de 
vergadering van 21 november (vandaag) toe-
gestuurd en daar was in de verste verten 
geen sprake van begroting of ie ts  dat er 
op ge l i jk t .  En wat nie t op een agenda 
p r i jk t ,  kan volgens de aloude kunst van 
het vergaderen, niet uitgebreid behandeld 
worden. Dat betekent : in november geen 
suggesties voor de begroting. Okee. De 
Raad kan ook in december de begroting 
goedkeuren en daarmee zou de rektor ook 
zijn belofte houden. De vraag is natuur-
l i jk  of zo'n zwaarwichtige materie er in 
één vergadering ernstig kan doorgejaagd 
worden.
Waar maken wij ons eigenlijk druk om ?
Kan het ons ie ts  schelen dat de RUG nog 
geen begroting heeft. Wat hebben wij met 
al dat cijferwerk eigenlijk vandoen ? Op 
het eerste zicht misschien niet veel. Bij 
nader toezien blijken echter belangrijke 
zaken voor studenten te r  sprake te komen.
Iedere student die deze Schamper in de 
wachtrijen in één of andere resto lees t ,  
weet dat er in onheuglijke tijden vroeger

op het jaar  sprake was van halvering van 
sociale toelagen. O.m. het geld waarmee 
die maaltijd die je  straks achter de kie-
zen probeert te duwen, verteerbaar gehou-
den wordt - vooral voor de portefeuille , 
respektievelijk -monnee. Of het geld waar 
mee studieadvies betaald wordt. Of het 
goedkope voorschrift voor de pil bij de 
studentenarts. Of de bemiddeling bij het 
verkrijgen van een job, een beurs, een 
lening. Of de financiering van het Al-
le rhe il igs te  onder de heiligsten : deze 
Holy Schamper. En van die dingen meer.

Om dat allemaal verder mogelijk te kun-
nen maken had de Sociale Sektor behoef-
te aan een financiële RUGgesteun. Slechts 
als de Raad van Beheer over de brug kwam 
met een aantal miljoen (zo'n 27 miljoen) 
kon de sociale sektor gevrijwaard wor-
den zonder drastische maaltijdprijsver- 
hogingen en meer van dat onfraais. Pre-
cies daarom overigens moeten wij met z'n 
allen 30 % meer inschrijvingsgelden be-
talen d it  jaar.  Want dat was zo'n beetje 
het argument om te verhogen. De RUG zou 
anders wel eens in geldnood kunnen komen.
Met het u i ts te l len  van de begrotingsbe-
spreking blijven we in het ongewisse om-
tren t de inbreng van de Raad van Beheer. 
Of, met andere woorden, kan het nog a l -
t i jd  dat de maaltijdprijzen omhoog v l ie -
gen.
Bernard Mazijn, student-!id van de Raad 
van Beheer én voorzitter van de Sociale 
Raad, was niet te spreken over het u i t -
blijven van begrotingsvoorstellen. Wie 
weet willen ze plots het geld van de ver-
hoging van de inschrijvingsgelden niet 
gebruiken voor de gezondmaking van het 
AZ !?! Overigens vindt hij het al verder- 
velijk dat studenten meer moeten betalen 
om sociale diensten te blijven krijgen.
En daarmee is het sprookje dat de rektor 
voor ogen hield nog niet u i t  en leven wij 
nog a l t i j d  niet lang en gelukkig. Mis-
schien brengt Sinterklaas goed nieuws.

(WA)

400 CUMULS
Foei RUG ! Dat is zo ongeveer in grote 
lijnen de kwalifikatie van minister van 
Onderwijs Coens voor het huiswerk van 
de Raad van Beheer van de RUG. Waar ze 
anders te weinig ijver aan de dag legden 
(zie elders op deze bladzijde), dachten 
ze in september om eens veel werk ineens 
te verzetten. Maar voor dat huiswerk gaf 
de minister een nul.
De eerbiedwaardige professoren en hun 
assistenten van deze un ivers i te i t  acht-
ten het soms nodig om, naast hun r i jk e -
l i jk  betaalde akademische praktijken, 
een ekstra jobke te versieren. Zogezegd 
om de wetenschappelijke kennis te toetsen 
of zoiets. Wij heten dan KUMULS. Een

woord met vaak terechte negatieve b i j -
klanken. Poli tic i  moeten dat ook ooit 
gedacht hebben (verhaaltje van de splin-
te r  en de balk) want op een bepaald ogen-
blik verboden ze heel wat van die kumuls 
voor onderwijzend en wetenschappelijk 
personeel. Wie toch nog "iets achter zijn 
uren deed" moest daarvoor toelating vra-
gen. En de Raad van Beheer moest die toe-
la ting dan geval per geval bestuderen om 
ze al dan niet toe te kennen.
Aan de RUG werd dat in september bespro-
ken. De leden van de Raad van Beheer had-
den echter weinig of geen zin om al die 
gevallen stuk voor stuk te bestuderen (het 
waren er ruim 400 !!) en zei,  als een veel

Hier had dus een briljant en door 
mijzelf geschreven edltoriaal moeten 
staan. En bijna stond het er, maar 
helaas slaagden een paar onverlaten erin 
het hierboven genoemde briljante 
editoriaal uit de computer te rammen. 
Waarna zij met een ontroerend onschuldig 
smoeltje kwamen zeggen dat er "iets 
gebeurd was met de computer". Toen bleek 
dat zij er in al hun onervarenheid in 
geslaagd waren de letterfretter niet 
alleen van mijn artikel te ontdoen. Het 
hele programma was spoorloos in de 
ingewanden van de machine verdwenen, en 
welk laxeermiddel wij ook toedienden, 
het bleef er.
Treurt echter niet, gij verslaafde 
lezer, Schampergroupie, kruim van de 
RUG. Volgende week maken wij een nog 
veel mooier. Op een schrijfmachine.

JDC

te brave opvoeder,: "al lez, ' t  is goed. En 
dak ulder nu niet meer hoor zagen." En zo 
kregen al le  proffen en assitenten met één 
woord de toelating om te kumuleren.
In het rektoraat dwarrelt echter ook een 
regeringskommissaris rond. De man toe ts t  
er konstant de wet of z ie t  waar de RUG over 
de schreef zou durven lopen. En dat was hier 
dus het geval. Een briefke naar de minister 
om deze wansmakelijke daad te rapporte-
ren en de RUG kreeg per kerende een paar 
klappen om de oren. En nu moet de Raad 
van Beheer zijn huiswerk opnieuw maken.
Op 5 december zetten ze zich daartoe spe-
ciaal rond de ta fe l .  Wie dan braaf is ,  
k r i jg t  lekkers - wie stout is de roe. 
Schamper!ezers die wel es willen weten 
wat al die proffen hebben van ekstra- 
jobkes lezen best de volgende Schamper.
We beloven U een eksklusieve bloemlezing !

(urn)



vrije tribune voor
europakring R.I.P SENOR
De Europakring Gent is de lokale 
afdeling aan de Gentse Rijksuniversiteit 
van de Jonge Europese Beweging en ijvert 
voor een verder doorgedreven Europese 
integratie. Vanzelfsprekend zijn wij een 
grensoverschrijdende vereniging georga-
niseerd in 17 Europese landen.
Van vele andere studentenverenigingen 
onderscheiden wij ons doordat wij niet- 
partijpolitiek gebonden zijn. Daarbij 
richt de Europakring zich tot alle 
studenten uit welke richting ook. De 
kern van onze beweging ligt in het 
streven naar een Europese Unie, naar een 
federale staat op Europees niveau (dat 
is dus meer dan een gemeenschap!) 
Europees federalisme is een strekking 
die streeft naar een samengroeien van de 
Europese naties om te komen tot een 
Europese federale staat. Dit houdt zeker 
niet in dat alles dient gecentraliseerd 
en geunifieerd te worden. Integendeel. 
Er dient een verdeling te komen van de 
beslisingsmachten enerzijds naar de 
burger toe, anderzijds kunnen bepaalde 
beslissingen enkel op Europees niveau 
effect sorteren. Al deze beslissingen 
moeten echter aan een strenge 
democratische kontrole onderworpen zijn. 
Dit houdt o.a. in dat het Europees 
parlement echte wetgevende bevoegdheid 
moet krijgen en dat de Europese 
Commissie een ware regering moet worden 
die beslist in het Europees belang, 
wars van elk nationalisme. Met deze in-
stellingen dient een efficiënt beleid te 
worden gevoerd inzake economische en 
sociale zaken , monetaire unie , 
Europese veiligheid, ontwikkelingssamen-
werking, milieubehoud, technologie, enz. 
Deze grote uitdagingen van onze tijd 
kunnen immers niet meer op nationaal 
vlak worden opgelost, maar moeten op 
Europees vlak worden aangepakt.
Om jongeren te sensibiliseren voor de 
Europese bewustwording hebben wij dan 
ook heel wat te bieden, zoals 
internationale ontmoetingen , studie-
reizen (o.a. de Straatsburg-
Luxemburgreis), debatten, kulturele ont-
moetingen, bergen informatie, enz......
Voelen jullie je aangeproken door deze 
ideeen? Kom gerust naar een van onze 
talrijke activiteiten. Wellicht stroomt 
er iets van ons Europees enthousiasme 
naar jullie over. Eens je het Europese 
virus te pakken krijgt, raak je het 
nooit meer kwijt!
Zoals een vooraanstaand politicus het 
onlangs nog zei: "Europa zal niet
uitsluitend via de politieke overheid 
tot stand komen ... het gaat om de 
toekomst van Europa, maar nog meer om de 
uwe .:.

EUROPAKRING GENT
p/a Korte Meer 11 (lst. floor)
9000 Gent

Permanentie :
maandag van 14.15 tot 15.00 h.
woensdag van 11.15 tot 12.15 h.

De Morgen was nog maar pas door en-
kelen te r  dood veroordeeld (30 okt.) 
of de volgende morgen (31 okt.) pak-
te het Museum voor Volkskunde reeds 
u i t  met "Rendez-Vous met Magere Hein 
. Deze expositie is de laa ts te  in 
een drieluik over de cruciale momen-
ten in een mensenleven : Geboorte, 
huwelijk (hoewel) en dood. 
Liefhebbers van dampend bloed en 
li l lend  vlees moet ik helaas teleur-
s te l len ,  want hier zullen ze niet 
aan hun trekken komen. Voor hen 
zijn  er trouwens zalen te over in 
het Gravensteen en de Decascoop, 
alwaar ze hun vingers kunnen a f l ik -
ken.
Voor je  in de eigenlijke tentoon-
ste ll ing  belandt, moet je  wel even-
t jes  door het museum hossn (waaro-
ver op het einde meer) en moet je 
zoveel trappen en trapjes op én af 
dat het wel l i j k t  of Magere Hein 
best nog wat studentenvlees wil op-
slaan.

De tentoonsel1ing zelf  dan. In een 
eerste deel vind je  een algemeen 
beeld van de dood in Vlaanderen in 
de 19de en 20ste eeuw. Aan de hand 
van fo to 's ,  rouwkledij en -juwelen 
maak je  kennis met een wereld die 
we nog amper van persoonlijke erva-
ringen kennen. Zo komt de begrafe-
nis van E. Anseele uitgebreid aan 
bod en kun je  zien wat er met de 
vrouw van Leopold I gebeurde toen ze 
s t ie r f .  Haar l i jk k i s t  werd op een 
open treinwagon gezet en doorheen 
heel België rondgezeuld. Het arme 
wijf! Uiteraard wordt er ook enige 
aandacht besteed aan de begraaf-
plaatsen en aan de nagedachtenis 
van de overledene.

In een tweede deel gaat het er al 
ie ts vrolijker aan toe. De dood in 
spel en ontspanning is het onder-

werp. Verhaaltjes waarin de dood 
een acteur is en verschillende 
volksspellen.

Deel 3 tenslo t te ,  heeft het over 
t i jd  en eeuwigheid, of hoe het leven 
en de dood symbolisch worden voorge-
steld. b.v. het leven als een zandlo' 
per.

Eigenlijk mag de tentoonstell ing er 
best wezen. Temeer omdat ze kadert 
in dat groter geheel waarover we het 
in het begin van d i t  stukje al had-
den. Zowel geboorte als huwelijk 
werden ooit al eens dieper uitge-
werkt en aan beiden is er 1 zaaltje  
gewijd in de permanente tentoonstel-
ling. Een losse opsomming over wat 
er verder nog allemaal te vinden is . 
Volksspellen, stripverhalen-avant- 
la - le t t r e ,  poppentheater, brouwerij, 
apotheek, kapsalon, kruidenier, mu- 
’ieki nstrumenten...

Het Museum voor Volkskunde is ge-
vestigd in de Kinderen AlijnsHospi- 
t i e .  Godshuizen vond je in de mid-
deleeuwen in nagenoeg elke stad en 
z i j  verleenden een bescheiden wo-
ning aan enkele minderbedeelden. 
Laat je bovendien ook eens opslor-
pen door het Patershol (Schamper 
234). Het bevindt zich in de on- 
middelijke omgeving.

RENDEZ-VOUS met MAGERE HEIN in 
het MUSEUM VOOR VOLKSKUNDE, 
Kraanlei 65.
Openingsuren : 10.00 - 12.00 

13.30 - 17.00 *

gesloten op maandag
toegang : 20 f r .  (studentenkaart)
nog to t  25 januari 1987.

tante fa b 2
Onze lieve lezers herinneren zich wel-
l ich t  nog dat stukje onder de t i t e l  
"Tante Fabiola ve r te l t  (1)." Scham-
per had zich reeds voorbereid om ju l -
l ie  met een ellenlange welles-m'etes- 
story te onderhouden maar, gelukkig 
voor ons en voor ju l l i e ,  l i e t  Van Es-
pen v r i j  vlug weten geen enkele in-
teresse meer in de studeerzaal te 
hebben. We mochten onze zompige 
loopgraven en stellingen verlaten en 
d it  deeltje is dan ook wellicht het 
laa tste .

Al bij al kapituleerde Van Espen nog 
vri j  vlug en dat is ie ts  wat tegen-
s t r i jd ig  is met zijn reputatie als 
stevige doorduv/er. Misschien wordt 
hij te oud (1914-18?) maar volgens 
ons is het vooral de protest-lawine 
waarmee de homebewoners en da home- 
raad, zijn kantoor dreigden weg te 
spoelen, die hem wat toegefelijker 
hebben gemaakt.
Het zwaarste geschut is alweer ont-
manteld en opgeborgen maar de wacht-
posten op de zevende verdieping 
blijven stevig bemand.

G.D.

PAK ZE !
THEATER AFFRONT speelt op zaterdag 29 
november het stuk PAPA KAN ZE KUSSEN. 
Een voorstelling over incest in orga-
nisatie  van Vrouwen Tegen Verkrachting 
(of "Tegen haar Wil").
Aanvang : 20.30 u
Plaats : V.T.B.-zaal, Paddenhoek Gent
Kaarten, inlichtingen en informatie : 
TEGEN HAAR WIL : Gewad 5 - Gent 
( t e l . zie affiche)

Geniet u ook wel es 
van een excellente w 
ijn? "Grand Cru" is 
een studentendispuut 
dat U meer bijbrengt 
ver het degusteren v 
an wijnen. Vraag de 
gratis folder. Schr. 
brl blad onder "TWG"

Wie is die knappe,ka 
le, uiterst kompeten 
te prof die de dinsd 
agmorgen psychologie 
doceert in de Dlandi 
jn? Sta om zeven uur 
bij volle maan aan d 
e Rozier.

GEVONDEN: Studentenb 
eheerder, af te hale 
n op het sekretariaa 
t, eerste verdieping 
, Oe Brug.Minstens 1 
5 leden en een beste 
lbon kunnen vertonen

Wenst u ook een zoekertje te plaatsen? Vul dan onderstaande ras ter  in
en stuur hem op naar Schamper-zoekers, St. Pietersnieuwstraat 45 of 
steek hem in de bus op dito adres. U betaalt 50 f r  voor MAXIMUM 5 
regels en tien f r  per extra regel. DOEN!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

minimum
BF 50
BF 10

per lijn

WEERAL OVER VROUWEN
Op dinsdag 25 november om 20u 30 in 
de balzaal van SCO Vooruit kan je 
gaan kijken naar "Om Eleanor" door 
teatergroep "De mug met de gouden 
tand". Het is een stuk gebaseerd 
op de roman "The YearS van Virgimia 
Woolf.
Het beschrijf t  de vrouwen u i t  drie 
generaties (de periode van 1880 to t 
1930) van de familie Pargiter die wan-
hopig ingepakt blijven z i tten  in hun 
Victoriaans verleden. Of hoe vrees 
het hoopvolle verlangen verlamt en hen 
gevangen houdt in een permanent iso le-
ment. Na de dood van haar moeder (1880)

neemt Eleanor, de oudste dochter van 
kolonel Pargiter, de zorg van het gezin 
op zich. Om Eleanor is een verhaal 
van een moederfiguur die geen moeder 
was, de geschiedenis van een wegschmin-
kend leven.
"De mug met de gouden tand" is een 
groep net afgestudeerde leerlingen van 
de toneelschool. Zij brachten eerder 
al "Wilhelm Meisters leerjaren" van 
J.W. Goethe.
Kaarten kan je bestellen bij het 
Masereelfonds Tweebruggenstraat 13; 
t e l . 25 38 53.

M.C.

Fnac doet -sinds ze zich begin d it  
jaar ook in Gent kwamen nestelen- 
regelmatig pogingen om haar imago 
wat op te krikken. Dat ze daarvoor 
een onderwerp als de Spaanse burger-
oorlog u i t  de kast halen, vormt voor 
mij geen enkel probleem, zolang dit  
t r ie s te  f e i t ,  ook maar sereen en met 
het nodige respect behandeld wordt.
Er vielen in een tijdspanne van nau-
welijks 3 jaar  zowat een half mil-
joen doden en enkel doven en neo- 
fasc is t jes  kunnen bij een dergelijk 
thema op de achtergrond m ili ta ire  
muziek verdragen, laat staan appre-
ciëren. Deze oorlog had een waar-
schuwing kunnen zijn maar sommigen 
hebben het toen nodig geacht hem nog 
eens in het groot te moeten overdoen. 
Gelukkig maar werd het trompetgeschal 
door de lawaaierige fnac-klanten (én 
vooral hun voeten) vri j goed onder-
drukt. Wie zijn aandacht dan ook 
constant op de foto 's  wil richten 
weze gewaarschuwd.

Er zaten een paar prachtige werkjes 
tussen, maar daar mag je het als toe-
schouwer niet bij laten. Veel be- 
langrijker is te beseffen dat er ach-
te r  de schoonheid van deze foto 's  
een smerige oorlog schuilt waarbij 
het er ook van de republikeinse 
(=democratische) zijde nie t steeds 
even properjes aan toe ging.
Ik ben dan ook bang dat de toeschou-
wer het in de eerste plaats over 
structuur en compositie zal hebben, 
en de t r ie s te  r e a l i t e i t  van de 
Spaanse burgeroorlog (maar ook van 
elke andere oorlog) over het hoofd 
zal zien.

FOTOTENTOONSTELLING "DE SPAANSE 
BURGEROORLOG" met werk van CAPA, 
SEYM0UR en TAR0, in de FNAC- 
GALERY, Veldstraat 88, 
openingsuren : 10.00 - 18.30 

vrijdag 10.00 - 20.00 
gesloten op zondag 
toegang : gratis 
nog to t  30 november 1986.

G.D.

agenta
■'party

Het ISAG (vereniging van buitenlandse 
studenten) organizeert een welcome party 
voor you en your fr iends.Place: Home 
Astrid, datum:22 November

lezing
27/11rLëzing van HERMAN DE LEY 
over HERAKLEIT0S en PLAT0 en antieke 
DIALECTICI.
Waar? Kleine Academieraadszaal, Volder-
s traa t  9 om 20 uur.Inkom: 40 f r ;  OWMG- 
leden gratis .

vrije cursus
VRIJE CURSUSSEN fakulte i t  geneeskunde.
De cursussen worden gegevn in de Heymans- 
stichting (5de verdieping van het Heymans- 
in s t i tuu t ,  Blok B, A.Z., telkens van 
17 to t 18 uur.

28/11: "Homeopathie: Verleden en heden" 
door Prof. De Schepper,KUL

5/12: "Heksengeloof in het l ich t  der 
psychiatrie" ddo Prof. Evrard,RUG.

12/12: "Anticonceptie" door M.Thiery,
RUG.

agente
SCHAMPER is het o ff ic ië le  p lu r a l i s t i -
sche informatieblad voor studenten van 
de Rijksuniversiteit Gent. De redaktie 
bestaat u i t  vrijw il ligers en komt ie-
dere vrijdag om 13 u en iedere maandag 
om 20 u 30 samen in het studentenhuis 
DE BRUG, Sint Pietersnieuwstraat 45, 
derde verdieping. Lezersbrieven zijn 
welkom op bovenstaand adres. Naamloos 
is prullenmand. Op verzoek en bij ern-
stige motivering laten wij uw naam weg. 
SCHAMPER wordt gekontroleerd door een 
redaktieraad die bestaat u i t  twee leden 
van de Gentse Studentenraad (Dominique 
Bernard en Mark Coucke) en drie leden 
van de redaktie (Jan Du Chau, Geert 
Huysman en Dominic Pertry: Voorzitter). 
KLACHTEN omtrent de inhoud en het be-
leid van dit  blad moeten te r  a t ten tie  
van de verantwoordelijke uitgever- 
voorzitter op bovenstaand adres worden 
verstuurd.
ADVERTENTIEDIENST: voor a l le  in l ich-
tingen zich wenden to t SCHAMPER-REKLA- 
ME op bovenstaan adres of te lefo-
neren naar nummer 23.93.97. 
HOOFDREDAKTE'JR: (ad interim) :Jan Du Chau. 
VERANTWOORDELIJK UITGEVER (ad interim): 
Dominic Pertry.
REDAKTIE: Ann Geeraert, Wim Tessier,
Rudi Moreels, Willy Aerheydt, Koen De- 
wanckele,Geert Huysman, Gert Defever, 
Paul Sierens en Mark Cromheecke.



Herman brusselt er op los, jos I
Toen ik een jaar  geleden voor het eerst 
PRACTIGE OGEN las her inner ik mij m'n 
f ie ts  te zijn  opgesprongen om, niet ne- 
speend van enige v i r tu o s i te i t ,  doorheen de 
Gentse binnenstad luidkeels liederen u it  
roijn jeugd te gaan vertolken. Deze koort-
sige aanvallen keerden ook la te r  meedogen-
loos terug op toen ik het verdere oeuvre 
van Herman Brusselmans (geboren 57, Vlaams 
auteur) langzaam to t  mij durfde te nemen. 
Totaal tegenstrijdige gevoelens gulpten 
door m'n anders zo rustige aderen, net a ls -
of je  even in het lu l lige  leventje van 
alledag palrecht moest blijven s t i ls taan ,  
maar dan niet om een s te l la  te drinken.
In zijn kortverhalen en 3 romans to t nu toe 
confronteert Herman Brusselmans z'n hoofd-
personages glashelder met de essentiële 
vragen die b ij  elke gezonde jongeman onder-
huids liggen te woelen. Hij s t e l t  ze 
tegenover onontkoombare dilemma's , gunt ze 
ternauwernood wat ademruimte om ze dan weer 
genadeloos af te straffen als het te gezel-
lig wordt. Als lezer kom je nergens te we-
ten of de figuren u it  z'n oeuvre zich nu 
aan het ju is te  strohalmpje vastklampen, 
maar je k ri jg t  de gelegenheid deelgenoot te 
worden van hun streven naar de schoonheid, 
het geluk en vooral een leven waarin ze 
zich zonder angst kunnen voortbewegen.
De grootste gemene deler van z'n drie vol-
ledige romans (het 'Zinneloze Zeilen' u i t  
82 is een bundel van 4 verhalen) is een 
jonge vlaming die zich erg onzeker pro-
beert overeind te houden temidden van de ab-
su rd i te i t .  In 'Prachtige Ogen' (84) dreigt 
Julius Cramp te verzuipen in de moedeloos-
heid van het eeuwige pendelen naar de RUG 
en het weinig montere bestaan aldaar. In 
'De Man Die Werk Vond' (85) is Louis Tinner 
hoofd- en hulpbibliothecaris van een eenza-
me ontspanningsbiblitheek die opbloeit t e l -
kens als een ranke deerne met leeshonger 
z'n lokaal komt frequenteren, maar al even 
snel weer in z 'n schulp kruipt als ze het 
b ij  een konsalikje b l i jk t  te houden. In 
'Heden Ben Ik Nuchter' (86) volbrengt Edu- 
ard Kronenburg ongeveer dezelfde dagtaak 
hoewel de bezoeken v lo tter  verlopen en hij 
nu ook daarbuiten een boeiend leven gaat 
leiden, waarbij hij dorpscafés niet mijdt 
en vrouwen steeds meer door z 'n fragiele on-
zekerheid aangetrokken worden. Toch blijven 
de overwinningen spaarzaam en is de knagen-
de angst nooit ver weg. Tesamen met Tom 
Lanoye l i j k t  Brusselmans een b li jver  te wor-
den, een lichtpunt in de belgische l i t e r a -
tuur. Enkele weken geleden maakten we een 
afspraak met de jonge schrijver, en in de 
gastvrijheid van een warme zithoek stond hij 
ons te woord. Echtgenote Gerda vraagt wat 
we drinken terwijl Herman gedienstig een

'v r i j  stopcontact voor onze cassetterecorder 
zoekt. Op de achtergrond b l i j f t  de TV on-
hoorbaar spelen, en Herman steekt, nog wat 
nagrinnikend over onze originele openings-
t r e f fe r ,  van wal.

WE KUNNEN MISSCHIEN EENS BEGINNEN TOEN JE 
MET JE DIPLOMA GERMAANSE DE BLANDIJN HEBT 
VERLATEN...
In 80 afgestudeerd, 9 maand gedopt, en dan 
beginnen werken in de ontspanningsbiblio- 
tb-ek van de RVA waar ik nu nog a l t i j d  z i t .  
Tja, de ontspanningsbibliotheek. De RVA 
heeft 6000 man personeel, en die hebben dus 
een bibliotheek voor ' t  personeel. Veel 
mensen denken dat het voor de doppers is ,  
maar die mogen daar dus nie t binnen, enkel 
het personeel van de RVA. In Brussel z i t -
ten er 1000 man en die komen hun boeken 
zelf  halen, ik moet de boeken opsturen naar 
de rest in de gewestelijke bureaus in Gent, 
Oostende, Namur, overal dus. Dat heb ik nu 
al 4 of 5 jaar gedaan, na die 9 maand stem-
pelen. En ondertussen een beetje schrijven 
hé. Begonnen met kleine verhaaltjes, opge-
stuurd naar, of enfin, ik kwam in contact 
met mensen die een beetje in de l i te ra tuur 
zaten. Dat was zo na m'n thesis ,  ik heb ge-
schreven over Jan Emiel Daele, ken je die 
niet? Die was 35 jaar en heeft in 78 z e l f -
moord gepleegd, dus ju i s t  op het moment dat 
ik aan m'n thesis moest beginnen. Hij had 
nog niet al te veel geschreven, dus dat was 
eigenlijk een dankbaar onderwerp. Toen ben 
ik bij prof. Deprez gegaan en gevraagd of 
dat goed was. Omdat Dael nog een redelijke 
jonge gast was leefden al die vrienden en 
kennissen ook nog.
JE BENT DIE DUS GAAN INTERVIEWEN
Ja, vragen s tellen om wat meer te weten te 
komen over die Daele

\ EN ZIJN TWEE SCHAMELE ESSAIS
Nee, alhoewel hij had al drie romans ge-
schreven en een aantal studies, rond de 
wielersport en de bejaardenopvang bvb. Z'n 
3 romans zaten bij Manteau dus die gast be-
gon toch wel in de belangstelling te raken. 
En dus van die gast (telefoon rinkelt ,  Ger-
da neemt op en Herman is in de war), heu ja ,  
dus Daniël van Rijssele, ken je die n ie t ,  
of Herwig Leus, ik bedoel, van al die bek-
kende gasten , allemaal mensen die toch in 
ti jdschrif tredac ties  zaten, bevoorbeeld van 
YANG. Wel, op het moment dat ik met die 
mensen over Daele ging praten, zei ik zo 
heel bescheiden , ik sch r i j f  ook zo het een 
en ander, mag ik dat eens opsturen.. En dan 
zijn er een paar van die verhaaltjes in en-
kele van die t i jdschrif ten  verschenen,

enne, maar eigenlijk had dat niets met boe-
ken te maken, dat was ook m'n bedoeling 
n ie t.  Ik was wel b l i j  dat het erin stond, 
de eerste keer, maar dat betekent nie ts .  Dus 
dat opsturen van m'n eerste manuscript is 
ook zo gegaan. Ik heb dat in een enveloppe 
gestoken en opgestuurd naar In De Knipscheer 
in Nederland omdat ik dat een toffe naam 
vond. Ik wist dus niets van uitgeverijen 
af. Ik wist wel dat De Bezige Bij De Ar-
beiderspers te hoog was, en dat je daar als 
debutant toch praktisch geen kans hebt. Dat 
heeft dan nog een jaar  geduurd, en toen 
hebben ze gezegd dat ze ' t  gingen doen.
Het tweede boek was ook bij de knipscheer, 
maar het derde hebben ze geweigerd. Ik 
kende gelukkig iemand van Bert Bakker, en 
die heeft ervoor gezorgd dat het daar vlug 
gelezen werd. Toen zijn het derde en vier-
de boek ook bij bert bakker verschenen.
HEB JE JE EERSTE MANUSCRIPT LATEN LEZEN 
DOOR IEMAND VOORDAT JE HET OPSTUURDE, HEB 
JE HET ZELF INGEDEELD EN ZO

Ja, door m'n vrouw. Het waren dus vier ver-
halen, eigenlijk iedere keer het begin van 
een roman, maar dat was dus vier keer mis-
lukt. Ik heb die toen zodanig herschreven 
dat het een beetje klopte. Het derde gaat 
eigenli jk nog maar aan de andere z i t  er noch 
kop noch s taa r t ,  bullsh it  eigenlijk
HAHA
Enfin, als ik bullshit  zeg bedoel ik dat 
niet a l t i j d  negatief, enfin, bu llsh it  (ge-
grinnik)

ZEER ZEKER. HET ZINNELOZE ZEILEN, IS DAT 
NOG EEN BEETJE GOED ONTVANGEN?
Ja, maar Prachtige Ogen is dan heel slecht 
ontvangen, en bij sommigen ook wel goed 
eigenlijk. Ik heb er a l t i jd  ze lf  van ver-

schoten, maar pas op, ik geef dat boekje nog 
a l t i jd  niet op. Het zou wel kunnen dat die 
over 5 jaar nog eens een, hoe noem je dat, 
een revival k r i jg t .  Hoe langer die jaren 
70 wegzijn... Ik zou het trouwens graag la -
ten terug uitgeven bij bert bakker, maar de 
knipscheer wil n ie t.  Voor het zinneloze 
zeilen hetzelfde.
DUS DE ROL VAN DE UITGEVER IS TOCH WEL TA-
MELIJK BELANGRIJK
Natuurlijk, zonder uitgever ben je nie ts, 
er zijn gasten die hun eigen dichtbundel-
t je s  uitgeven, maar die liggen dan eerst 5 
jaar te sparen . En een boekje laten druk-
ken is nog nie ts ,  maar dat laten versprei-
den, datis het probleem.
EN BERT BAKKER VALT DAARIN DUS MEE

Ja, die zi tten  bij Kluwer, alhoewel het nu 
niet perfect gaat ook, maar het is toch wel 
een semi-top-uitgeverij. in Nederland. De 
d is tr ibu tie  is dus redelijk goed, en ook de 
promotie staat op peil.  Die mensen kennen 
verschrikkelijk veel journalisten, weten wie 
ze moeten aanspreken, en kunnen ook veel 
geld steken in advertenties en weetikveel 
in belangrijke bladen, Vrij Nederland en die 
dingen. En dat helpt gewoonweg.
HET DERDE BOEK, DE MAN DIE WERK VOND, IS TA-
MELIJK SUCCESVOL GEWEEST, 00K VEEL.GOEDE 
PERS GEKREGEN EN ZO
' t  Loopt goed, en het is nog maar verleden 
jaar  uitgekomen dus die nieuwe gaat dat nog 
wat meetrekken, plus dat er ook een toneel-
stuk van is (nvdr. door de Antwerpse Zwarte 
Komedie).
SCHRIJF JE VLOT?
Ik sch r i j f  heel snel
OMDAT JE NOCHTANS DE INDRUK KRIJGT DAT DE 
CONVERSATIES EN DE GEDACHTENGANG VAN DE 
PERSONAGES HEEL VLUG GAAN .VEEL GOEIE DIN-
GEN OP KORTE TIJD. ALLES IS HEEL COMPACT, 
GEEN INLEIDEND GEZEVER, DIRECT
Naar de kern van de zaak, ja ,  en toch, aan 
die boeken is praktisch niet gewerkt. Twee 
versies, een dus op papier en de tweede is 
typen, en dat gaat dan zo naar de uitgeve-
r i j .  Maar ik schr ij f  dus heel weinig, ik 
bedoel, ik z i t  niet al le  dagen te sch r i j - ,  
ven. Maar als ik iets begin is het direct 
met t ienta llen  blzn. Je hebt dus van die 
schrijvers die zi tten  te zeiken van ik werk 
een hele dag, van die typen als Harry 
Mulisch, en als ik dan één goeie zin heb ben 
ik tevreden. Ik kan dus niet begrijpen dat 
je een hele dag op 1 zin z i t  te staren, en 
te wringen en te doen. Bij mij moet het er-
u i t  vliegen, en als het er niet u i tv lieg t ,  
dan kijk ik naar de TV of lees ik een boek 
of wat.
IS DAT DAN 'S AVONDS OF ZO?
Zelden, bijna a l t i jd  in het weekend. Kijk, 
prachtige ogen is 190 blzn. en is geschre-
ven op 12 dagen. Toen schreef ik wel nog op 
de RVA, in de bibliotheek. Er kwam daar 
geen kat, dat was nog niet open of zo. Ik 
zat daar eigenlijk wortel te schieten op m'n 
eentje en niemand wist dat (wordt vervolgd)

Paul S.

gulle zijt 
zot zeker I

Op 5 november jongstleden werd de 19 de 
studentenmarathon gelopen. Gestart werd 
in Antwerpen en via Mechelen bereikte 
men het Leuvense sportkot, alwaar de 
deelnemers hun blaren konden lik*ken. Het 
evenement is de laatste 4 jaar dermate 
gegroeid dat de Leuvense sportraad 
(organisator) zich mocht verheugen op 
een deelnemersaantal dat dicht de 2000 
benaderde. Onder hen een 45-tal RUG- 
studenten, waarvoor het GUSB (Gentse 
Universitaire Sportbond) een bus had in-
gelegd naar Mechelen, startplaats van de 
halve marathon (21 km.). Een schampere 
redacteur reisde mee, maar bleef uiter-
aard in de bus zitten nadat de de Gentse 
deelnemers gelost waren.

Nadat de buschauffeur 2 keer rond de 
Leuvense Ring had getoerd om dat 
ellendig sportkot te vinden, kwam ik net 
op tijd om de eerste loper uit Mechelen 
te zien finishen. Johan Geernaert, een 
naam die mij wel bekend in de oren 
klonk. Later kwam ik te weten dat 
Geernaert een bekende marathonner in de 
Belgische sportwereld, en wat meer is, 
dat hij deel uitmaakte van de Gentse 
lichting als lid van het administratief 
personeel. Hij deed 1.05 h. over de 
21 km ; je doet het maar na.
In het sportkot zelf wachte mij een 
serieuze verassing. Ik had immers 
gedacht dat het daar een chaotische be-
doening zou zijn van uitgeputte lopers 
die 1 wanhopig naar hun sportzak 
zochten.En hier en daar een dooie 
natuurlijk. Maar niets van dat alles; de 
Leuvense sportraad -die 2 BTK-ers in 
dienst heeft- organiseert vlekkeloos.
Zo zorgden computers voor een exacte 
tijdsopname. Geen gesjoemel in de uit-
slag dus. De deelnemers konden zich on- 
middelijk gaan verzuipen in een Turks 
bad (neen, geen fruit) of zich tot moes 
laten kneden op de massagetafel, een 
ervaring die Filip Lefevre -organisator- 
12 urenloop Gent- zodanig beviel dat hij 
nu met wilde massageplannen voor zijn 
volgende ecïitie rondloopt.

Op een podium werd alles vrij aangenaam 
verslagen door een Leuvense vrije radio. 
Op de her en der geplaatste TV- 
toestellen kon men intussen een 
reportage van dit gebeuren volgen, op-
genomen door een video-team van de KUL. 
Ondertussen verzamelde de Gentse kolonie 
zich. Onder hen was ook Frank 
Jeuniaux, de enige RUG-er die een ganse 
marathon liep. En hij zag er stukken 
fitter uit dan uw verslaggever. Een deel 
van de kolonie besloot terug te keren 
met de bus, een ander deel heeft er zich 
van vergewist dat Leuven op woensdag-
avond nog fletser is dan Gent op 
maandagavond.
Een en ander inspireerde mij om volgend 
jaar deel te nemen. De kans is dus reeel 
dat er doden vallen. DomPer

i / r r iW Mm Mm MmGEZEVER VOOR NIETS
Tot onze zeer grote konsternatie heb- 
ben we moeten vastste llen dat een ze-
kere tante Theo ostentat ief  kolporteer 

:: aan het Schampen-firnament. ie  zijn 
dan ook niet te spreken over het p la t- 
voetse artikel dat bovenstaande auteur 
heeft kunnen publiceren in de laatste  
Schamper. Ju l l ie  zouden op z'n  minst 
de a r t ike ls  op hun pub!iceerbaarheid 
moeten nagaan. We suggereren ju l l i e  
toestanden als tante Theo in de toe-
komst nie t meer te publiceren,tenmin-
ste als ju l l i e  enig respekt hebben 
voor de deontologische kode.

namens ' t  Zal Wel Gaan 
Stevin Van Dale

D IT  IS  S J/N E E S
In de Standaard boekhandel te Gent r.aat 
een tentoonstelling door over Chinese 
literatuur. Deze expositie paart het 
aangename aan het winstgevende. 
Voornaamste blikvangers zijn drie 
kopieen van soldaten uit het stenen 
leger dat Keizer T'jin liet maken om 
zijn graftombe te bewaken. T'jin is de 
kerel die de Chinese muur liet bouwen 
en die erin slaagde het land tot een 
geheel te maken. Volgens de meeste 
theorieen moest het stenen leger dienen 
om eventuele grafschenders af te 
schrikken. De makers van die beelden 
zijn er in elk geval niet door 
beschermd, ze werden na 36 jaar noeste 
arbeid in opdracht van de Keizer 
vermoord. Hetgeen waarschijnlijk
verklaard waarom ze er zolang aan 
gewerkt hebben. Het moet in elk geval 
geen sinecure geweest zijn, want van de 
bijna 7000 beelden was er praktisch geen 
enkel identiek.
De drie kopieen van stenen krijgers die 
U de winkel kunt vinden zijn zeer

interessant, zowel vanuit een historisch 
als vanuit een meer folkloristisch 
standpunt. Ze zijn nog in merkwaardig 
goede staat, rekening houdend met de 
leeftijd van de originele vormen.
De Standaard boekhandel biedt daarnaast 
zo'n 350 titels uit en over de Chinese 
literatuur, maar ook over Chinees eten, 
acupunctuur, gevechtskunsten, Oosterse 
sex, gezelschapspelen en zowaar een 
stripverhaal uit de "ALEX"-reeks: "De 
Keizer van China". Men is dus blijkbaar 
wel grondig tewerk gegaan.
Twee boeken schragen als het ware de 
tentoonstelling: "Tj'in" van Jean Levi, 
over het leven van die fameuze keizer 
dus, en "Zware vleugels" van Zhang jie, 
waarin een beeld opgehangen wordt over 
het moderne China. Dit boek zou op een 
ongenadige wijze, en van binnenuit, de 
Chinese maatschappij op de korrel nemen. 
In hoeverre dat ook zo is kunt U 
volgende week te weten komen door de 
boekbespreking te lezen in Schamper nr

235 JDC
TOBOLA 12 URENLOOP
TOMBOLA 12 URENLOOP

Hoofdprijs: reis Brussel-Athene: nr 152 
reservenummer: 270

Krijgen een KNACK-abonnement: nummers;
42,127,137,141,279
Krijgen een SPORTMAGAZINE-abonnement: 
nummers: 19,83,181,263,641 
Nummers die goed zijn voor 4 QUICK 
waardebons: 332,505
Uurwerk met een rekenmachine: nr.202

Zonnebril: Nummers: 36,216,622
Zaklamp: Nummers: 295,690
Krijgen tien jaar lang een Schamper-
abonnement: nummers: 8649, 567843,
567798 en al de nummers die eindigen op
7,69.

De prijzen zijn af te halen in het 
JOKERKANTOOR in de Overpoortstraat 58 
voor 15 DECEMBER.
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de kleine 
brug

Gezien het grote succes 
van DE GRILIADE starten 
we nu ook in DE BRUG met 
een bedieningsrestaurant 
waar u rustig, gezellig en 
lekker kunt talelen.
U hebt de keuze uit:

menu aan 200 BF 
soep - dagschotel • salad- 
bar *

/
menu aan 250 BF 

soep - dagschotel - salad- 
bar - dessertenbutfet - kof-
fie menu c un -.00 B,- 
soep - ribstuk of viszootje 
of lamsribbetjes - saladbar - 
dessertenbuffet - koffie 

DE KLEINE BRUG bevindt 
zich onder DE „GROTE 
BRUG" en kunt u bereiken 
via de hoofdingang van DE 
BRUG, 1* deur links.

• MOSSELAVOND donder-
dag 27 november van 18.30 
u. tot 21 u. in DE KLEINE 
BRUG. Voor siechts 200 BF 
mosselen smullen naar har-
telust in een aangenaam 
en gezellig kader. 
Reserveren op tol. 23.26.44

DE KLEINE BRUG Is elke 
werkdag open van 11.30 tot 
14 30 u.
U BENT ER VAN HARTE
WELKOM

fandango
FANDANGO is een 2jaar oude productie die 
waarschijnlijk nooit in de Belgische 
bioscopen zou geraakt zijn, ware het 
niet dat ie veel bijval oogstte op het 
laatste Gentse filmgebeuren. Voor een 
paar critici was dat meteen de aan-
leiding om deze film de hemel in te 
schrijven. Maar wie op basis van die 
kritieken hoge verwachtingen gaat 
koesteren, komt met een filmkater 
buiten. Toch is Fandango best te ge-
nieten, maar hij scheert geen hoge 
toppen. Gewoon een goede teenpix, de 
zoveelste in de eindeloze rij.

Fandango-gesitueerd in de jaren '60- 
gaat over vijf jonge gasten die net hun 
einddiploma hebben behaald en binnen een 
week naar Vietnam mogen om de goede zaak 
te dienen. Ze vinden er niks beter op 
dan de 5 resterende dagen samen de 
woestijn in te trekken. Wie denkt dat 
dit de ideale aanleiding is om aan 
groepstherapie te gaan doen, komt be-
drogen uit. De regiemeester gooit er een 
zak screwball-jokes tegenaan en serveert 
ook een hoop aktie. Toegeven, op wat 
laagbij de grond hangende moppen na, is 
Fandango soms beestig geestig. Maar de 
relationele problemen zijn niet meer dan 
de gekende cliché's en de dreigende 
'NAM-roeping wordt nooit uitgediept. 
Het had de film de nodige dramatiek 
kunnen geven.

Fandango is gewoon een geestige 
teenpix die geen grenzen verlegt. En 
het einde -niet bijster origineel- is 
voor een keer geen preek.Goed zo. 
Aanvankelijk zou Spielberg zijn naam 
onder deze film zetten, maar hij trok 
zich terug. Flauw ventje, want Fandango 
is ondanks alles "goed" te noemen.

FANDANGO **
Decascoop
DomPercarmen:

Carmen was (jawel, was, want de derde is 
al uit) de tweede balletverfilming van 
Carlos Saura, en meteen ook zijn tweede 
samenwerking met flamenco-danser Antonio 
Gades en gitarist Paco de Lucia. De eer-
ste, Bodas de Sangre, naar een toneel-
stuk van Lorca, werd enkele jaren gele-
den op het filmgebeuren vertoond, maar 
bereikte pas het gewone circuit na het 
sukses van Carmen. '
Saura's film kwam in dezelfde periode 
als twee andere films die op hetzelfde 
passionele liefdesverhaal gebaseerd wa-
ren; een historisch-realistische verfil-
ming van Bizet's opera door Franco Rossi 
metgrootse dekors en rondborstige zan-
gers en Godard's vrije interpretatie, 
Prénom: Carmen.
Eerder werd Saura bekend met films als 
Ana en de Wolven en Elisa, vida mia met 
eega Geraldine Chaplin in de hoofdrol.
Nu lijkt hij zich tot dansfilms te be-
perken, bij gebrek aan inspiratie, naar 
kwade tongen(uiteraard niet de onze) 
beweren.
In Carmen werd gebruik gemaakt van het 
ondertussen wat afgezaagde film-in-de- 
film-truukje en niet direkt op de meest 
brilliante manier. Niettemin zijn er een 
aanal dans- en dramatische passages die 
het (her)zien waard zijn.

37 °2
Na het bescheiden sukses met Diva kreeg 
Jean-Jacques Beineix krediet en een paar 
grote namen ter beschikking voor een 
tweede film.
La Lune dans le Caniveau is net als Diva 
een heel stilistische, modieuze film 
met een erg dun verhaal. Mooie beeldjes 
die de kijker bijwijlen in de zetel ach-
terover drukken en even in een aangename 
verdwazing achterlaten,verraden dat Bei-
neix uit de reklamewereld komt. Niet dat 
dit op zich een euvel is, maar het blijft 
te veel bij die mooie, gladde façade. 37°2

le Matin heeft ook nog een paar van dei 
mooie, gratuite plaatjes, zij het veel 

minder vaak. Als u deze zomer in St-Tro- 
pez plaatjes wil gaan schieten van goed-
ogende knapen en breedgebande auto's, 
moet u maar gaan kijken. Beineix weet hoe 
het moet en dat is soms nog boeiend en 
aangrijpend ook.

heart
aupoivre
HEARTBURN

Deze nieuwste film van regisseur Mike 
Nichols met in de hoofdrollen Holly- 
woodsterren Meryl Streep en Jack 
Nicholson, had de eer het dertiende 
filmgebeuren te mogen besluiten. Ooit 
regisseerde Nichols op meesterlijke 
wijze de verfilming van het toneel-
stuk Who's afraid of Virginia Woolf, 
waarin het beruchte duo Taylor-Burton 
schitterde.

Dat twee beroemde akteurs niet vol-
staan om een goede film te maken, 
wordt in Heartburn maar al te duidelijk 
en bijgevolg is er tussen Who's afraid 
of., en Heartburn geen enkele vergelij-
king mogelijk.
Kulinaire journaliste Rachel Samstat 
(Meryl Streep) en verstokte vrijgezel 
plus fervente rokkenjager met dito be-
roep Mark Forman (Jack Nicholson) ont-
moeten elkaar op een trouwfeest. Dode-
lijk verliefd vliegen ze elkaar al snel 
in de armen, waarna ze trouwen, een huis 
kopen en een kind krijgen. Daarmee zijn 
we hoogstens halfweg in de film en moet 
er nog drie kwartier worden gevuld.
Streep wordt dan maar weer zwanger en 
Nicholson begint een buitenechtelijk 
avontuurtje, wat tot de nodige konflik-
ten leidt. Veel meer gebeurt er in dit 
hedendaagse, recht uit het leven gegre- 

< pen huwelijksdrama niet en veel grappi- 
' ger dan deze droge opsomming is het ook 
al niet.
Streep doet hier haar naam zeker geen 
eer aan , net zo min als ze dat deed in 
die vorige supersterrenliefdeshistorie 
(dit is voorlopig het langste woord dat 
wij konden bedenken) met Robert de Niro, 
Falling in Love. Ook van Nicholson zijn 
we beter gewoon. We wilden al schrijven: 
een film om snel te vergeten, maar aan 
de einder verschijnt al een nieuw samen-
spel tussen beide in Ironweed van Hector 
Babenco (Pixote, Kiss of the Spiderwoman), 
Men wacht nog om te draaien tot Streep 
haar derde bevalling achter de rug heeft. 
Misschien dat ze in haar volgende film 
niet zwanger rondloopt. Het valt in elk 
geval te hopen, ag

vogels ?
LISGAL EAGLES heeft een leuke affiche en 
zoiets is altijd meegenomen. Het kan 
immers niet misgaan wanneer de 
"naturale" romanticus Robert Redford 
koppelt aan Debra Winger, de vrouw met 
een stem als schuurpapier die in AN

OFFICER & GENTLEMAN ook al Richard 
mocht verleiden.

Gere

Filmprogrammatie Skoop:

Zaal 1 : 20.00 u

22.30 u

Zaal 2 : 20.00 u

22.30 u

Zaal 3 : 20.00 u

22.30 u

"La lune dans le Ca-
niveau" (1983) van 
Beineix.
"Crimes of Passion" 
(1984) van K.Rus- 
sel .

"Dance with a Stran-
ger" (1986) van M. 
Newell.
"Carmen" (1983) van 
C.Saura.

"Marie Walewska/ 
Conquest" (1937) 
van C.Brown met 
La Garbo.
"Seven Samurai" 
(1956) van A. Kuro-

Ivan Reittman is de man die aan de 
regietouwtjes trok en dat ondermeer ook 
deed in het afgrijselijke GHOSTBUSTERS. 
Ditmaal wou hij met alle geweld een 
komedie-thriller maken die zich afspeelt 
in het kunstmilieu.
Debra Winger is een advocate die hulp 
krijgt van Redford (nadat hij als 
openbare aanklager ontslagen wordt) om 
het kluwen te ontwarren waarin Deryl 
Hannah verstrikt is. Deryl wordt 
namelijk beschuldigd een schilderij van 
haar vader (die al gestorven is) te 
hebben gestolen. Maar er steekt veel 
meer achter. Het wordt echter allemaal 
zo ingewikkeld gemaakt -en visueel ook 
slecht vertaald- dat de toeschouwer al 
vlug zijn interesse in het plot 
verliest. Wie films wil maken zoals 
Brian de Palma dat doet, moet er ook 
aanleg voor hebben.

Wat Legal Eagles wel de moeite waard 
maakt is het komedie-aspect. Bovendien 
zijn de twee supersterren in goede doen 
en dat maakt veel goed. De film is best 
grappig en veel minder "screwball" als 
ik me had voorgesteld.

Om het allemaal samen te vatten: Legal
Eagles is een vlot gemaakte week-end 
film (met een zeer voorspelbaar einde) 
die erg genietbaar wordt door de 
komische ondertoon en de inbreng van 
Redford en Winger.

(1956) van A. Kuro- LEGAL EAGLES **
sawa. Decascoop

DomPer

Op 30 november komen The Pogues te Gent
De Vooruit op stelten zetten. Aanleiding 
voor ons om een korte special aan deze 
groep te wijten.
The Pogues staan voor gevarieerde punkfolk, 
gebracht door een zevenkoppige formatie 
o.l.v. Shane Mc Gowan (ooit zanger bij 
de punkband "The Nipple Erectors). De 
groep is ontstaan vanuit de teleurstelling 
van enkele punks in de post-punkperiode, 
toen bleek dat ook punk verwerd tot wat 
het aanvankelijk verachtte : een instelling. 
The Pogues grijpen terug naar de oude Ierse 
folk, waaraan invloeden van groepen als 
The Dubliners, The Velvet Underground,
en The Sex Pistols werden toegevoegd, naast 
Rockability en Country & Western. Het 
recept van The Pogues : gooi de hele troep 
op een hoopje, speel het een beetje woest 
en het wérkt.
Tot nu toe bracht de groep 2 LP's uit (Red 
Roses for me" en Rum, Sodomy and the Lash") 
en 1 mini LP ("Poguetry in Motion").
De LP's van The Pogues zijn erg gevarieerd. 
Raast opzwepende nummers met overwicht 
van viool komen er ook rustiger ballades 
op voor, waar vooral de tekst een belang-
rijke plaats inneemt. De inhoud van de 
songs : een realistische kijk op de dingen. 
The Pogues willen méér zijn dan enkel een 
fun-groep, dan een bende zuipschuiten die 
zwierige liedjes spelen, zonder echter 
in preken te willen vervallen. De rauwe, 
minder mooie kantjes van het leven worden 
bezongen, iets waar de stem van Shane Mc 
Gowan zich overigens goed toe leent. Geen 
slijmerij, maar aan de andere kant ook 
geen doemdenkerij. Voor de inhoud wordt 
vooral teruggegrepen naar het verleden. 
Geen hedendaags engagement, al zijn de 
thema's (de waanzin van oorlog, desillusie, 
eenzaamheid,...) van alle tijden.

"Red Roses For Me", de debuutelpee liet 
vermoeden wat "Rum, Sodomy and the Lash" 
zou worden : een mengeling van zwierige
folknummers d la Pogues, afgewisseld met 
rustiger nummers waar vooral de tekst op 
vde voorgrond treedt. Deze tweede LP bete-
kende de doorbraak, en leverde zelfs een 
hit op. "Dirty Old Town" heeft iedereen 
die deze zomer de radio ooit maar eens 
opzette zeker al heeft meegezongen. Het 
is trowens een LP die tot het rijk der 
klassiekers verheven mag worden. Naast 
hoger vermelde hit (een van de betere van 
'86 !) zijn vooral "Sick bed of Cuchulainne" 
(de desillusie van een kreperende oud-
strijder van de Saanse burgeroorlog in 
'36), "The Main Old Drag" (over een 16jarige 
die zijn jeugdige onschuld verliest in 
de grootstad) en vooral "Walzing Mathilda" 
(over de waanzin van de Eerste Wereldoorlog) 
klassiekers voor de eeuwigheid. De LP 
"Poguetry in Motion" zet deze trend verder, 
al vinden wij dat op "A Rainy Night in 
Soho" en "The body of an American" na, 
de sfeer van "RuM..." zeker niet overtroffe

werd.
Je hebt echter The Pogues en the 
Pogues. Of : het verschil tussen 
de groep op plaat en de groep 
live. Live swingen the Pogues

als de beesten, en het publiek 
niet minder. Ze willen het vooral 
gezellig houden, en daar draagt 
voor hen het gebruik in aanzien-
lijke hoeveelheden van bier en 
aanverwanten toe bij. Het verschil 
tussen The Pogues en Walter Debuck 
is dan ook : de laatste speelt 
in het folkloremuseum voor zo'n 
30 man, terwijl de eersten zonder 
pproblemen de Vooruit zullen vol 
krijgen.
Zondag 30 november kan u het dus 
allemaal zelf meemaken. Op de 
eerste rijen sta je best niet 
als je komt om een pils te drinken, 
en als je dit rustig wil doen, 
kom je best helemaal niet.

Kadee.


