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VAN P/KfiS- EN W INDEIEREN
Wij hadden ons schampere oog reeds een
tijdje
laten vallen op de
Soedanexpeditie o.l.v. Prof. Henri Dumont van
het lab voor ekologie en natuurbehoud.
Toen
ook
Universiteit Gent
plaats
vrijmaakte voor de zaak, raakten wij het
schaamrood niet meer kwijt, en in het
zog van Het Nieuwsblad, Het Laatste
Nieuws,
Horizon
(BRT-TV)
en
Het
Genootschap
(BRT-Radio) trokken we met
het
cassetterecordertje en
nieuwe
batterijtjes naar de Ledeganck.
"Wil je weten hoe goed het gaat?", vroeg
de prof; "Ja, graag!", antwoordde de
onervaren interviewer.
"Wel, het gaat
slecht!". Vandaar onze vraag of na het
grote succes nu de problemen hun intrede
hebben gedaan...

Prof.DUMONT:Ik heb 3 miljoen per jaar
nodig, waarbij je rekening moet houden
dat er daar slechts 500.000 fr. voor het
onderzoek zelf is bestemd, van de rest
moeten twee mensen worden betaald.
We
zijn al twee jaar in een paar
ministeries aan het hameren op het feit
dat we universitairen aan het werk
kunnen zetten en dat er continuïteit
moet komen. Ze zeggen noch ja, noch nee;
ze houden je gewoon aan het lijntje tot
wanneer
je
'sterft' bij manier van
spreken.
SCHAMPER:Er vallen hier dus ook vruchten
van de St.-Annaboom...
Prof.DUMONT:Iedereen is aan het betogen
gegaan een paar maanden geleden n.a.v.
de verhoging van het inschrijvingsgeld;
dat is hun goed recht natuurlijk, maar
de studenten zouden ook eens moeten
bedenken
dat ze na vier jaar geen
student meer zijn, en dan moet er werk
worden gevonden. Terwijl men 3000 fr.
bij het inschrijvingsgeld heeft gevoegd,
heeft men de werkingsbudgetten hier aan
de universiteit gehalveerd; we weten nog
niet precies hoeveel elk krijgt, maar de
prognoses zijn de helft van het jaar
tevoren. Dat wil zeggen dat een paar
labo's niet eens in staat zullen zijn om
de
onderhoudscontracten
voor
hun
apparaten te betalen. De universiteit
hier in Gent komt nu op het niveau van
een ontwikkelingsland.
Je zou kunnen
zeggen dat we twee jaar terug nog op het
niveau stonden van Ierland of Portugal,
en nu staan we op het niveau van Senegal
bvb.. Dat is een zeer reëel probleem.
SCHAMPER:Van waar kwam het geld voor de
expeditie naar Soedan?
Prof.DUMONT:

Wij
hebben
geen
frank
staatsgeld
gekregen. Het enige wat de universiteit

Prof.DUMONT: Het interessante probleem
komt er inderdaad nadien. Men schrijft
over de zaak in de pers en iedereen zegt
samen met de ministers 'bravo'; maar als
je
dan
zegt
dat we
een
aantal
afgestudeerden hebben die kunnen verder
werken in dat project-er is daar jaren
werk aan-en je vraagt wat geld, dan is
het antwoord 'Jammer maar...', ondanks
het feit dat we het één en ander hebben
bewezen.
SCHAMPER:Hoeveel
vraagt U voor
dat
project?

heeft gedaan is mij
tijd gegeven,
want
het vormt een deel van
mijn
opdracht.
Ik kan natuurlijk terug bij
privé-mensen aankloppen; voor het nieuwe
project op het Paaseiland is dat geen
probleem, maar je moet een onderscheid
maken tussen het veldwerk-dat is een
flits, een campagne naar een moeilijk te
bereiken gebied- en het onderzoek van de
stalen die je meebrengt. Dit is typisch
iets
dat in de vorm van thesissen
gebeurt. Zolang het om licentiaatsverhandelingen gaat, is het nog te doen,
maar als het om een doctoraat gaat, dan
moet daar geld voor komen. Een onderzoek
kost geld zoals bijna ademen geld kost.

THEREWE GOAGAIN...
— Raad van Beheer-

Op woensdag 8 april moeten we weer
rijtje schuiven, niet aan één of andere
zefbedieningsinstallatie noch aan
de
Gentse filmzalen, maar wel aan de diverse stembureau's . Martens is nog niet
gevallen, onze gemeente heeft nog geen
nieuwe raad vandoen en het Europees parlement is ook nog niet aan verversing
toe: waarom moeten wij dan in godsnaam
een bolleke gaan kleuren? "Voor de Raad
van Beheer", zegt u? "Ik Heb nog geen
affiches zien hangen".En dat is wellicht
ook het meest markante feit van deze
stembusslag: nagenoeg geen verkiezingscampagne op nauwelijks een maand van de
stemdag. Het zal dus een korte, maar des
te heverige verkiezingsslag worden. Maar
voor die late start is er ook een verklaring: de kieslijsten zijn nog maar
net afgesloten. Vroeger had de kandidaat
dan ruimschoots de tijd om campagne te
voeren want er werd pas gestemd in mei.

Een heel vervelende zaak voor de meeste
studenten omdat zij dan midden de blok
speciaal naar Gent moesten komen voor de
kiezing. Die is immers VERPLICHT. Hoewel
gebleken is dat er geen sancties werden
genomen tegen thuisblijvers, kozen de
meeste het zekere voor het onzekere en
kwamen morrend hun plicht vervullen. Nu
worden de bollekes nog voor de paasvakan
tie rood gekleurd. De huidige student-

leden van de RvB hebben toch één
resultaat geboekt.

zinvol

Tot voor kort was de Beheerraad van de
RUG voor de meeste studenten een kliekje
dat zich bezig hield met de interne
keuken van de unief. De meesten weten
allicht ook dat de 32-koppige raad een
viertal studenten telt, maar voor de
rest
is dat
een
saaie,
in-crowd
bedoening waar toekomstige carrièristen
hun (on)kunde demonstreren. En vooral
van enig belang ontbloot voor de modale
student. Tot de wetgever besliste dat
voortaan de beheerraden van de univs het
inschrijvingsgeld moeten vaststellen(als
compensatie voor het gratis snoeiwerk
dat de regering had
verricht).
In
december en januari werd de raad
dan
ook herhaaldelijk met een bezoekje vereerd van Gentse studenten in actie
(de
goeie ouwe tijd). Nu waren de meeste
raadsheren daar wel niet zo opgetogen
mee, want de vergadering is besloten. Om
niet te spreken van het feit dat die
nozems hun koffie opdronken.
Maar genoeg nostalgisch gezwets, waar
is die Beheerraad eigenlijk goed voor?
Vooreerst mag de Raad een aantal adviezen geven aan de onderwijsminister:
voordracht van benoeming van leden van
het onderwijzend personeel (voor de be-

SCHAMPER:zal dat dan ook niet het geval
zijn
met
nieuwe
projecten,
het
Paaseiland in casu?
Prof.DUMONT:
We zijn eigenlijk
een
beetje idioot dat we dat nog allemaal
willen doen. Kijk, er zijn twee soorten
mensen aan de universiteit: diegenen die
het nog niet hebben opgegeven en anderen
die er al lang het bijltje hebben bij
neergelegd. Diegenen die het al lang
hebben opgegeven,
zitten hun uurtjes te
doen achter hun bureau of komen gewoon
niet meer. Ze strijken enkel nog hun
wedde op. Het is triestig, want er zijn
mensen die wel iets willen doen en die
niet aan de bak komen omdat hier een
aantal oude zakken niets zit te doen.
Ik heb er nog altijd zin in en ik kan
nog altijd geld van buiten aantrekken,
fn j j . -p4--» als zc'n project
zou verdienen... .
Ik kan nog twee dingen doen: ofwel nog
een tijdje doorgaan met de ministeries
plat
te telefoneren en brieven
te
schrijven, ofwel kan ik het heel snel
oplossen: naar de Amerikanen gaan. Daar
komt er onmiddellijk geld, maar dan
wordt alles uitgewerkt in een Amerikaans
project
en
zullen ze
zich
later
misschien wel eens herinneren dat er ook
ooit een paar Belgen hebben meegewerkt;
dan komt er over twintig jaar
een
minister
die zegt:
"Hadden we dat
indertijd geweten...".
SCHAMPER: De vraag naar hoe het er voor
de studenten uitziet is overbodig zeker?
Prof.DUMONT: De studenten van hier zijn
ten dode opgeschreven. Het aantal dat
emigreert is fenomenaal. Op twee jaar

Binnenkort moeten we met z'n allen weer
naar de stembus. Nou ja, moeten,
de
verkiezingen voor de Raad van Beheer
zijn weliswaar verplicht, maar er werden
bij het opstellen van het kiesreglement
geen sankties voorzien om
eventuele
overtreders
te bestraffen.
De Raad van Beheer is in feite een
orgaan dat permanent in een conflict
verwikkeld is met de overheden.
Of
liever, dat zou in het kader van de zgn.
academische onafhankelijkheid zo moeten
zijn. Nu is het in praktijk natuurlijk
zo dat er veel te grote belangen gemoeid
zijn
bij
het
bestuur
van
een
universiteit, om dat zomaar over te
laten aan een meute verstrooide proffen,
hun personeel en,
de
transcendente
overheden sta ons bij, vertegenwoordigers van die melkmuilen van studenten.
De geschiedenis van de RUG is er dus één
van het konstant beknotten van de eigen
bevoegdheden. De huidige bestuursvorm
wordt geregeld door de wet VermeylenDubols
van 1971. Toen besliste men om
naast sommige vertegenwoordigers
van
de
proffen (10),
assistenten
(4),
administratief en technisch personeel
(4)
en
vertegenwoordigers
uit
de
politieke, economische en sociale (=vakbond) milieus (9 in totaal!) ook nog een
paar vertegenwoordigers van de studenten
aan te stellen.
Die vier studentjes
kwamen er vooral onder druk van het toen
nogal mediagenieke studentenprotest,
en
hadden (hebben) in essentie een decoratieve functie.
Zij hebben weliswaar
dezelfde
bevoegdheden als de andere
raadsleden, maar zijn met te weinig om
een fractie van belang te kunnen vormen.
Het is bovendien regelmatig voorgekomen
dat
zij
meestemden
met
de
vertegenwoordigers
van hun politieke
gezindheid, desnoods tegen pedagogischeof studentenbelangen in. Nu heeft een
beetje arrivisme op het gepaste moment
nog niemand zeer gedaan, en wij zijn dan
ook de laatsten om een steen te werpen
naar deze hardwerkende aankomende politici.
Er zijn natuurlijk ook studenten,
en
laten wij hun aantal niet onderschatten,
die zich tot het raadlidschap geroepen
voelen uit puur menslievende overweging-

tijd zijn er uit dit labo zeven naar
Zuid-Afrika getrokken, dat is niet omdat
ze het voor dat regime daar hebben, maar
omdat ze moeten kiezen tussen de pest en
de cholera. Ook in Nederland zijn ze
welkom. Van de anderen ken ik er drie

V e r v o l g zie p .2

noeming van een prof is nog altijd de
poot van de minister en de koning nodig)
en een ontwerp van de begroting (staatsbegroting) . Maar onze beheerders kunnen
ook zelfstandig beslissingen nemen: de
interne verdeling van de centjes, het
opstellen van een examenreglement, het
bepalen van de inhoud van de cursussen,
het uitvoeren van onderhoudswerken aan
onze alma en het vaststellen van het
inschrijvingsbedrag. Tot daar het saai
overzicht van hetgeen onze raad allemaal
zou kunnen doen.
Minstens maandelijks moet dit genootschap vergaderen, meestal op een vrijdag
om 2 uur. Vaak zitten ze dan tot een
stuk in de avond de univ te beheren,
gevolgd door een etentje en een drink.
Van de 32 stemgerechtigde leden (en ook
3
adviseurs)
zijn er 4 rechstreeks
verkozen studenten bij. De rest bestaat
uit proffen (10 om precies te zijn), de
rector
(en zijn vice-), de regeringscommissaris, de administrateur (De Sot),
een paar O.P.-ers en A.T.P.-ers
(onderwijzend
personeel,
administratieve &
technische specimina) mensen van de vakbonden,
iemand van het V.B.O.
en
gepolitiseerd als we zijn- ook een paar
politiekers. Een allegaartje dus, en men
kan zich gerust afvragen wat een aantal
van die lieden verloren zijn in het
beheer van onze univ, maar dat is nu
eenmaal "the Belgian way".
Straks moeten we de nieuwe student-leden
van de RvB gaan verkiezen, maar we
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en. Als zij al verkozen worden, raken
zij
echter gauw
gedesillusioneerd
*oor het gebrek aan interesse en de
onwetendheid
van hun
medestudenten.
Bovendien
moeten zij opboksen tegen
mensen met een grotere dossierkennis en
meer ervaring. Laten we hun dus geen
steen toewerpen.
Interessanter
zijn
in
feite
de
verkiezingen voor de faculteits- en de
sektieraden.
Hoewel de inbreng van de
studenten hier in feite afhankelijk is
van de goodwill van de docenten, wordt
er soms belangrijk werk verricht,
(de
faculteitsraden onderhandelen over hun
programma
rechtstreeks
met
het
ministerie van onderwijs). Dit is vooral
belangrijk voor programmahervormingen en
dergelijke.
Maar er zijn nog belangrijker dingen in
het
leven,
sex
bvb.
Sinds
AIDS
uitgevonden werd, werd er nog nooit
zoveel over gesproken. AIDS, de ziekte
die België een sexuele cultuur bezorgde.
Probleem is echter, nu we er allemaal
over praten, mogen we het niet meer
doen. Behalve als je condooms gebruikt
natuurlijk, maar aan + 20 frank per stuk
is roken duurder als verslaving.
Vrijerf
wordt een elitesport.
In het kader van
de democratisering van het onderwijs wil
dit pluralistisch blad dus pleiten voor
de gratis bedeling van kapoten aan de
unief. En eventueel zouden we nog te
lijmen
zijn
met de plaatsing
van
condoomautomaten in de restaurants en
homes. Al was het maar om onze ouders
gerust te stellen.
jd & c
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LA NUIT
DES CESARS

RvB — —

bijven
nog even stilstaan
bij
de
afzwaaiers.
Geert
Mareels,
Bernard
Mazijn, Dominique Bernard en Sabine Lepercque. We willen niet masculistisch
doen, maar de vrouwen hebben daar eigenlijk niet veel uitgespookt. Van Sabine
weten we dat ze inzake "geneeskundige"
aangelegenheden haar bekje wel heeft
geroerd, maar haar 1800 stemmen heeft ze
niet alleen aan de geneeskunde te danken
Dominique Bernard was meestal wel aanwezig, stemde meestal mee met de liberalen en heeft voor de rest meestal ook
gezwegen.
Ze stelt zich opnieuw kandidaat, misschien heeft ze intussen inspiratie gevonden.
Enthiousiasme heeft
een naam, dat zal wel zijn. Bernard Mazijn voerde meestal het hoge woord en
Geert Mareels zal ook wel zijn snuiter
niet gehouden hebben.
In elk geval werd
ons beloofd dat we een overzicht gaan
krijgen van de studenteninbreng in de
Raad.
Ondertussen zijn de namen gekend van de
kandidaten. We overlopen ze per fakulteit; want er mag maar één kandidaat
per fakulteit zijn.
Dat heeft o.m.
in het verleden de kop
gekost van Stanislas Ossieur: met meer
dan 900 stemmen (4-de beste resultaat)
viel hij toch uit de boot om dat Geert
Mareels -ook in de Rechten opgekomenmeer stemmen haalde.
De kandidaten worden verkozen voor een
termijn van twee jaar, dat waren we
bijna vergeten te zeggen.

De nacht van de Césars:
Frankrijks
chauvinisme ten top. Heel verenigd exhibitionistisch Frankrijk, artiesten annex
geldschieters, versierd als kerstbomen.
En dat is dan weer een huisreklame voor
de modehuizen,
een strategie met andere
woorden waar DIRV (Derde Industriële
Revolutie Vlaan-deren) nog van kan leren. Bovendien is het ook nog spektakel:
sterren,
luxe omgeving en emoties
,
namelijk de spanning wie nu gaat winnen
en de ont- roering wanneer iemand de
prijs krijgt. Een spektakel dat niet
alleen geld kost maar er zeker en vast
ook opbrengt aan-gezien heel wat Fransen
zich nu mis-schien nu toch eens uit hun
luie zetel zullen laten rollen om de
Césarwinnaars te gaan bekijken, kwestie
van toch een beetje te kunnen meepraten.
Wilt u dat ook, dan kan u nu al
volgend lijstje van buiten leren in afwachting dat
de prijsbeesten hier (nog
eens) te zien zijn.

De nieuwe kandidaten voor de Raad van Beheer zijn er...
didaat, maar het is wel zo dat Dominique
de laatste 2 jaar
niks in de
pap
heeft gebrokt.
Sommige spreken
van
carrièrisme...

Geneeskunde:
Bart Verschelde en Godelieve Ectors. Lieve Ectors wordt allicht
gesteund door het VGK,
is een meisje
(knap gezien!),
is niet op haar mondje
gevallen (en is dus niet lelijk) en situeert zich rechts van het centrum: bijgevolg zeker verkozen. Verschelde (leninistische marxist?) maakt bitter weinig
kans.

Toegepaste
wetenschappen:
Vincent
Spruytte is nie meteen een populaire figuur binnen het VTK want hij verloor zowat alle stemmingen voor het
(vice)
praeseslint. Kwam slechts als plaatsvervanger in de faculteitsraad. Maar gezien
het feit dat de ingenieurs meestal en
bloc stemmen,
is hij niet kansloos.
Zeker als hij de steun van het VTK weet
los te peuteren. Heeft ervaring als lid
van de onderwijscommissie.

Letteren en Wijsbegeerten: Jozef Lootens
is
daar de kandidaat van VVS
(Vereniging Vlaamse Studenten). Jos is een competente gast, is sympathiek, weet de zaken goed uit te leggen en heeft zich
tijdens de jongste studentenmanifestatie
zowat te barsten gewerkt. Let vooral
op de zwarte hoed. Maakt veel kans.
Economie: Dominique Bernard komt terug
op voor het LVSV (Liberale studenten).
Twee voornaamste troeven -al zal ze dat
wel niet appreciëren- :ze is een meisje
en ze staat als eerste op de kiesllijst
Wij hebben niks tegen een liberale kan-

Rechten: Willy Rouan,
Wim Tessier en
Veerle Vandemoortele zullen voor een
heuse kieskoorts zorgen, maar riskeren
de stemmen onderling te verdelen zodat
niemand zou verkozen worden.
Veerle Vandemoortele (2de kan)
is het
tweede paard
(sorry) dat VVS inzet en
rekent
vooral
op
de
steun
van
progressieve kiezers (pol en snok en ook
buiten de rechten). Kan ook op de steun
van Victoria rekenen.
Willy Rouan (1ste Lic) is iemand die in
de liberale-christendemocratische sfeer
zweeft en kan rekenen op de steun van
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zijn jaar.
Mist
misschien wel wat
dossierkennis en heeft ook de steun van
het VRG niet kunnen bekomen,
hoewel de
praeses verboden had aan zijn staf om
diens kandidatuur vroegtijdig bekend te
maken.
Wim Tessier is voor mij de meest bekende
want hij
is een schaterlachende confrater (van het huis Schamper). Deze
sympathieke kerel
(3de lic) doet een
tweede gooi naar de RvB en hoopt ditmaal
succesvoller te zijn dan in '85 (500
stemmen zonder echte campagne).
Kan
bogen op een ruime ervaring en heeft een
goede dossierkennis. Heeft een nuchtere
kijk
op
de zaken,
maar zal
het
behoorlijk
lastig hebben om een zitje
te veroveren gezien de concurrentie.Hij
lijkt wel de steun binnen te rijven van
het koördinerend filologisch konvent van
de blandijn,
dit zijn alle filologische
richtingen aldaar.
In één van de volgende Schampers

worden

de kandidaten uitvoerig voorgesteld en
we hopen dan ook het verslag van de
studenteninbreng in de RvB 85-87 te
kunnen publiceren.
Intussen kijken we
uit naar de eerste veldslagen tussen de
plakploegen. Doden krijgen gratis (!!!)
een in-memoriam. (Dominic Pertry)
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die kok zijn geworden, een meubelmaker
en
één die een eigen firma
heeft
opgericht als insectenverdelger;
het
aantal biologen in de computerwereld is
niet meer te tellen. Vaste jobs in de
biologie komen er niet meer.
SCHAMPER: U heeft dus geluk gehad...
Prof.DUMONT: Mijn generatie is eigenlijk
de eerste in Vlaanderen die voluit is
kunnen gaan, die is gaan knokken op het
internationale toneel. Een aantal van
ons hebben zich waargemaakt. Maar wij
moeten
nu
zelf
inbinden.
't
Is
afgelopen,
wij moeten al terug ons
slakkenhuis in bij gebrek aan de meest
essentiële
dingen.
De
volgende
generatie...
wat zal daar nog voor
overblijven? Dat is het grote probleem.
Wat de studenten hebben gezegd over de
besparingen is wel allemaal juist, maar
de grote problemen komen er pas wanneer
ze zijn afgestudeerd...
SCHAMPER: Zijn er dan geen projecten
meer die nog geld krijgen?
Prof.DUMONT: Als je nu nog geld wil
krijgen, moet je aan 'modieuze research'
doen: in één van de zogenaamde DIRVacties zitten, wat eigenlijk meer een
'façade' is. Er zijn enkele labo's aan
de universiteit die zoveel geld hebben
dat ze het niet kunnen kwijt raken, die
hebben
dan
meer geld dan dat
ze
waardevolle mensen kunnen aantrekken, ze
zijn verplicht om derderangsfiguren aan
te trekken omdat ze in hun eigen sector
geen bekwame mensen vinden .
SCHAMPER: De expeditie naar Soedan is
toch ook niet verstoken gebleven van
aandacht,we denken aan
verschillende
artikels in de 'grote' pers en bijdragen
in wetenschappelijke programma's van de
BRT.
Prof.DUMONT:
Er zijn inderdaad
een
aantal
BRT-uitzendingen geweest over
Soedan. De enige respons die ik gekregen
heb kwam uit Nederland. Nog geen twee
dagen na de uitzending kreeg ik telefoon
van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking
van
Nederland
die
een
werkgroep aan het samenstellen was om de
effecten van klimaatsveranderingen te
bestuderen,
'of ik interesse had?';
tuurlijk had ik interesse, maar geen
geld. Een paar dagen later kreeg ik een
vliegtuigticket opgestuurd en kon ik
naar Athene een conferentie daarover
bijwonen. Dat is in België ondenkbaar.
Je zou vijf politici van hun sokkel
moeten lopen om dan nog de reactie te
krijgen van "une réunion a Athènes? Mais
c'est du tourisme...".
Ik ben nu naar Nieuw-Zeeland geweest,
terug met Nederlands geld. Ik had in
theorie kunnen toelagen vragen aan het
Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek en ik zou ze waarschijnlijk

gekregen hebben, maar 'k zou in mijn
eigen
portefeuille
moeten
gezeten
hebben, want die toelagen zijn beperkt.
Ik heb het reeds gezegd:
we
zijn
eigenlijk een beetje idioot, want hier
in België of Vlaanderen werken we niet
dankzij
, maar
ondanks België
of
Vlaanderen. Als ik geweten had wat ik
nu weet, tien of vijftien jaar geleden,
dan zou ik hier nu niet zijn, dan was ik
reeds lang in de V.S.
. Nu is het een
beetje laat natuurlijk... Als ik de
zaken bekijk vanuit het standpunt van
die jongemensen die een carrière willen
opbouwen,
is het triestig gesteld. Ik
kan hen niet beter suggereren dan hier
op kosten van de staat te studeren en
daarna naar het buitenland te gaan.

THERESE van Alain Cavalier werd met niet
minder dan zes prijzen bedacht: beste
film, beste regisseur, voor de jonge
aktrice (Catherine
Mouchet),
het
scenario
(Cavalier
himself),
de
fotegrafie
(Philippe Rousselot) en de
montage (Isabelle Dedieu).
Ook gelauwerd werden Sabine Azéma als
beste
aktrice in Mélovan Resnais,
Daniël Auteuil als beste akteur in Jean
de Florette van Berri, Isaac de Banole
voor Black Mic-Mac en Régis Marnier als
jong regisseur voor La Femme de ma Vie.
De onderscheiding voor de beste muziek
ging naar Herbie Hancock (Autour de
Minuit)
en
voor de
beste Franse
kortfilm naar La Goula van Roger Guillot. Beste buitenlandse film werd The
Name of the Rosé van Annaud (klinkt die
naam toevallig toch Frans zeker, maar
het geld was toch buitenlands).
Troostprijzen tenslotte kregen J.-L. Godard (regissseur) en Audrey Hepburn (aktrice) voor hun "volledige oeuvre".

gevaren. Ook daar zullen we de proef op
de som kunnen nemen. Wij hebben goed
uitgewerkte technieken om er absolute
data op te zetten.
Ik ben op het Paaseiland geweest om er
een aantal stalen te nemen en ik ben er
es met Thor Heyerdahl gaan praten (hij
doet er nog opgravingen). Hij stond er
versteld van dat dit allemaal mogelijk
is en was bereid om mee te werken.
***********
Na afloop van het interview werd er nog
wat
nagepraat,
o.a.
over
de
alomgevreesde numerus clausus.
Prof.
Dumont stelt dat de negatieve bijklank
van
die
term
zou
moeten
worden
weggewerkt door er constructief mee te
werken. Na Thor Heyerdahl was het de

* ma. 16 maart
'DE EUROPESE INVESTERINGSBANK'
een studienamiddag,
georganiseerd door
de Jonge Europese Beweging en Europakring Gent in de Faculteit van de Econ.
Wet., Hoveniersberg 4.
studenten : gratis
* di. 17 maart, 20uQQ
'DE CHARMES VAN HET ONDERDRUKTE K0ERDISTAN IN TURKIJE', reiservaringen van
Herwig Onghena en Bor De Wolf, diavoorstelling en voordracht.
Een organisatie van SoWeGe
(Sociale
Werkgroep Geschiedenis), Blandijn Aud A.

* di. 17 maart
CENTRAAL AMERIKA CAFÉ
A.I. studenten werkgroep, praatcafé met
Frans Wuytack en Paul Staes
Ottergemse Steenweg 13, 20u0Q
Kaarten : enkel in voorverkoop, 30 fr.
Bij Raf en Leentje

* dl. 17 maart, 20u00,
DEBAT OVER DE KIESWETGEVING, met L. Dierickx (Agalev) , H . Michielsen . ( P W ) ,
Vandenbossche (SP), Tant (CVP) en Baert
(VU). Een organisatie van VUJO-RUG
Blandijn, A u d . D .
* wo. 18 maart, 20u30,
FEEST 'm HOME BOUDEWIJN (ze bestaan 20
jaar). Pintjes aan 15 en zware tot heel
zware bieren,
tot 35 fr. Met optreden
van GIVE BUZZE BAND. toegang gratis.
Harelbekestr. 70 (bij de FFW)
* do. 19 maart
'TR0IS HOMMES ET UN COUFFIN',
oganisatie : Studentenfilms i.s.m. VVS.
Blandijn, Aud. C.

SCHAMPER: U bent toch hier gebleven en
begint
nu
aan
het
project
'Paaseiland'...
Prof.DUMONT: Dit project is iets dat we
te danken hebben aan het toeval en aan
onze ervaring in Soedan. Onze technieken
laten ons toe bepaalde zaken over het
verleden te zeggen. De beelden op het
Paaseiland
zijn
uitgehouwen
uit
vulkanische rotsen. Wij zullen kunnen
zeggen
wanneer de Polynesiërs
zijn
beginnen te exploiteren. Het meer in de
krater is omringd door een grote gordel
van riet. Dat is hetzelfde riet als dat
wat in Bolivië wordt
gekweekt,
de
vissers maken er boten van. Dat riet was
het onderwerp en het materiaal van de
Kon-Tiki waarmee Thor Heyerdahl
wou
bewijzen dat de Polynesiërs vanuit ZuidAmerika
naar
het
Paaseiland
zijn

Afgestudeerden biologie reppen
zich naar het buitenland...
beurt aan uw redacteur om de mond open
te laten vallen. Een voorbeeld en wat
cijfermateriaal
maken één en
ander
duidelijk:
in de Antwerpse faculteit
voor geneeskunde is een numerus clausus
ingesteld, maar dat cijfer haalt de
universiteit aldaar nooit,
met
het
gevolg dat Antwerpen geld krijgt voor
duizend studenten die er niet bestaan!
Ge moeter moar oep pazen...
Op diezelfde tabel met cijfertjes vonden
we nog een interessant gegeven:
de
subsidiëring van het wetenschappelijk
onderzoek.
In
Antwerpen
(alweer)
bedraagt die 57.000 fr. per student, in
Leuven 22.000 en Gent spant de kroon met

* nog tot 29 maart 1987
ONS GROEN, ONZE TOEKOMST,
een tentoonstelling in samenwerking met
Faculteit der Landbouwwetenschappen,
Plantsoenen, Stad Gent en de Vlaamse Bosbouwvereniging.
doorlopend van 9u tot I6ul5, vrijdag tot
18u, zondagen van löu tot 12u30
in de Hall van de Generale JBank, Kouter 8.
WARHOL en co. .
Nog steeds alive and kicking te bezichtigen in studentenrestaurant
Overpoort. Goa kiek'n want 't es
kieken weird!
(elke weekdag).

11.000 fr., wat inderdaad een belachelijk cijfer is. Prof. Dumont sprak van
'discriminatie
tussen
de
Vlaamse
universiteiten', en da's 't minste wat
je d'er kan van zeggen.
Sic transit gloria Gandensia! (*)

(*)
Zo gaat
k l ...haaien.
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SCHELDE
Zin in een spectaculair brokje heerlijke
megalomanie? We serveren het onze veeleisende lezers -gelijk hebben ze- vanop
een gouden serveerblad en de nodige kolommen.
Heel lang geleden, toen het geld nog aan
de bomen en op de rug van de mensen
groeide,
waren
er o.a.
aan
onze
universiteit wel meer mensen die grootse
verwachtingen koesterden. Meer bepaald
om een universitaire stad binnen de
Gentse 'stadsmuren' zelf te creëren. Dat
is niet gebeurd, maar je kunt er wel nog
veel van merken.
Sommigen liepen ooit rond met de idee
om vanaf de Volderstraat, over het SintPietersplein tot aan de Ledeganck,
één
universitaire stadstaat op te richten.
Een aantal individuen dachten zelfs in
hun stoutste dromen aan een as Volderstraat - A.Z. Het idee alleen al!
Het heeft niet mogen zijn.
De 'Golden
Sixties' waren vlugger voorbij dan iedereen hoopte. Er werden nog nauwelijks
nieuwe terreinen gekocht of gebouwen opgetrokken. Ook bleef het aantal studenten maar schommelen tussen
13.000 en
14.000 i.p.v. de geplande 20.000.
In dit kader moet je bovenstaand plan
situeren.
Een datum of ontwerper(s)
worden niet vermeld. Ook onze zoektocht
bij de gebouwendienst van de RUG en de
dienst van prof. De Ley leverde niets
op. Wij situeren het ergens eind jaren
'60, begin jaren '70.

Links zie je de Overpoortresto met eronder de 3 homes, bovenaan is er de Overpoortstraat,
onderaan de Schelde
(met
net over het water,
ons aller geliefde
Decascoopie)
en rechts het St.-Pieterscomplex (plein annex kerk en abdij).
Tussen het groen (lees: boompjes, *waar
nauwelijks een vogelnestje in kan) moesten er een stuk of 25 studentenhuisjes
komen (cfr. het studentendorp van de
KULAK, Kortrijk).
Leuk
-maar
vermoedelijk
nauwelijks
zichtbaar vanwege de te sterk verkleinde
weergave van het plan- zijn de accesoires die men bedacht had.
Een zwembad, basketbalplein, cafeetje en
om het helemaal francofoon te maken, een
paar petanquebanen.
Daarbij nog een
paar nutsvoorzieningen als een wasserette, een superette,
iets van de PTT, de
Medische en Sociale Dienst en de Dienst
voor Studieadvies.
De 3 laatste helemaal op hun plaats.
Want reken maar uit.
Niet minder dan
680 studenten (de homes) en de supplementaire
bewoners van de studentenhuisjes zouden hier verbleven hebben.
Links vind je de Sint-Pietersabdij, en
ook daar had de universiteit aankoopplannen voor.

Maar tja, zoals eerder gezegd is de realiteit momenteel wel wat anders.
Sindsdien doken nieuwe plannen/geruchten op
voor wat de toekomst van het terrein betreft.
Wat dacht je van 1 groot park,
heerlijk naar de Schelde afdalend of een
2de cinemacomplex (ditmaal 8 zalen).
Nu ziet het er minder mooi uit.
1 of
ander ministerie (Openbare Werken ?) zou
er een kantorencomplex willen optrekken
waar een stuk of 1000 (duizend) ambtenaren kunnen werken.
Grappig om weten is trouwens dat de handige Van Espen meteen een ingenieus
plannetje bedacht.
'Als we nu eens in
plaats van een kantoorresto, al die
ambtenaren in de Overpoort-resto sluysden.' Vanuit commercieel oogpunt, niet
eens zo'n gek idee, geven we grif toe.
Naar verluidt vond Eyskens het plan maar
niks.
Verhofstadt zou er daarentegen
wel wat in zien zitten. We wachten af.
Tot nader order, blijft het daar een
kale bedoening.
Een idyllische vlakte
vol afgeleefde bomen,
fabriekspuinen
(textielfabriek), zandhopen en wat afval.
Vanop de trappen van de decascoop
heb je trouwens overdag een subliem
zicht op die enorme kaalslag.
Moet je
gewoon doen, man!
(GD)
SCHAMPER is het officiële pluralistische
informatieblad van en voor de studenten
aan de Rijksuniversiteit Gent. De redaktie bestaat uit vrijwilligers en komt
iedere vrijdag om 13u en iedere maandag
vanaf 20.3Öu samen in het Studentenhuis
De Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 3de
verdieping.
Lezersbrieven zijn altijd
welkom op bovenstaand adres. Naamloos Is
prullenmand. O p verzoek en bij ernstige
motivering laten wij uu naaa «eg.
Schamper wordt gekontroleerd door een
REDAKTIERAAD die bestaat uit twee leden
van de Gentse Studentenraad(GSR)zijnde
Dominique Bernard en Mark Coucke, en
drie leden van de redactie: de hoofdredacteur (v/),
de verantwoordelijke
uitgever en de eindredacteur.
Klachten omtrent de inhoud en het beleid
van dit blad moeten aan het adres van de
verantwoordelijke uitgever of de voorzitter van de redactieraad op bovenstaand adres worden verzonden.
ADVERTENTIEDIEHST: Voor alle inlichtingen zich wenden tot Schamper - REKLAME op
bovenstaand adres, of telefoneren naar
nummer 23.93.97 (op maandag vanaf 18.00u
of op vrijdag van 13.00u tot 14.00u).
HOOFDREDAKTEUR : Jan Du Chau.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
:
Dominic
Pertry.
EINDREDAKTXE .* Wim Tessier.
REBAKTIE :
Villy
Aerheyt,
Mark
Cromheecke,
Gert
Defever,
Koen
Dewanckele, Ann Geeraert, Geert Huysman,
Arne Lauwers, Paul Sierens, Inge Deman
Nancy Boerjan, Mark Schollier, Guy De
Troyer, Wim Defoort, Rudi Moreels,
Annemie Bilsen en Karl J. Crabbé.

DREAMS *
EUROPE Op 16 maart richt de Europakring-Gent
een studienamiddag in over de Europese
investeringsbank. Dit gaat door in de
gebouwen van de faculteit Economische
wetenschappen (Hoveniersberg 4). Er
nemen zowel bedrijven als studenten aan
deel. De bedrijven betalen 1000 frankskes,
en voor de studenten is de toegang (en
de broodjes én de drank) gratis.
Waar gaat het in feite over? De Europese
investeringsbank is de bankinstelling van
de Europese Gemeenschap die tot taak
heeft de Europese integratie in de hand
te werken. Zij investeert dus in projecten
die het totstandkomen van die gemeenschap
in de hand werken. Bovendien doen zij aan
communautaire ontwikkelingssamenwerking
in het kader van de accoorden van Lomé.
In 1985 verstrekte de bank voor 7,2 miljard Ecu aan kredieten, de bank is ten
andere een vereniging zonder winstoogmerk. De bank raakt aan haar middelen
door leningen die worden opgenomen op
de kapitaalmarkten. Anderzijds nemen de
lidstaten ook deel in het kapitaal.
Hoe wordt die kredietverlening nu besteed?
Het grootste deel van de kredietverlening
gaat naar projecten van regionale ontwikkeling. Het grootste deel hiervan komt ten
goede aan projecten in gebieden met een
ernstige economische achterstand. In totaal gaat ongeveer 2/3 van de centjes daarheen.
Verder worden ook nog energieprojecten
gefinancierd, er is kredietverlening aan
de industrie. ter oprichting, uitbreiding
of modernisering van bedrijven. Er wordt
ook geïnvesteerd in spitstechnologieën en
in infrastructuur van communautair belang.

Zoals hierboven gesteld houdt de investeringsbank zich ook bezig met ontwikkelingssamenwerking. Naast schenkingen houdt
zij zich ook bezig met investeringen in projecten in de ACS-landen, landen rond de
middelandse zee en landen in Afrika, die
betrokken zijn bij de overeenkomsten van
Lomé III.
Op de studienamiddag kunt U hierover (en
over nog veel meer) informatie en kennis
opdoen. Wees vooral niet bang om op te dagen, de Europese investeringsbank is niet
zomaar een bank, en de Europakring heeft
ons beloofd dat men niemand zal kredietkaarten proberen aan te smeren.
jd&c

Schamper heeft altijd de neiging
gehad om averecchts te doen: we
betamen het zelfs
om het vervolg
van pagina 4 op pagina 3 te glaceren. Lees dus eerst op P. 4 "De
leeuwen" en keer dan naar hier terug. Zonder commentaar.
gracht. Aan de hand van de getuigenissen
van die verschillende Midlbewoners probeert Varda de tocht van Mona te rekonstrueren om zo een beeld van haar te
krijgen en een verklaring te vinden voor
het zo tragische anonieme einde van een
jong meisje anno 1984.
Het resultaat is een geslaagde mengeling
van ciné-verité en fiktie, waarin de rol
van Mona op schitterende manier wordt
vertolkt door Sandrlne Bonnaire.
Een tweede keer is Sandrine Bonnalre te
zien in LA PURITAINE (1986) van Jacques
Doillon. Daarin speelt ze de verloren
dochter van een theaterregisseur (Michel
Piccoli) . Na een jaar van huis kondigt
ze met een kaartje haar terugkeer aan:
"afspraak in het theater, vergiffenis
mogelijk. Manon."
Op enkele beelden na speelt de hele film
zich af binnen de besloten ruimte van
het
(oude Antwerpse KNS-theater), als
een klassiek toneelstuk met eenheid van
plaats,
tijd en ruimte. Dat is trouwens
niet het enige theatrale element. De regisseur nodigt namelijk ook een aantal
aktrices uit die hij gebruikt om niet
rechtstreeks met Manon gekonfronteerd te
worden: zij vormen een soort Grieks koor
dat zijn gevoelens moet
uitbeelden,
omdat hij niet in staat is die rechtstreeks te uiten.
Grote emoties en de pijn die eruit voort
komt, daarover gaat La Puritaine. Nochtans wordt die pijn voor de kijker nooit
voelbaar.
Zij/hij zit alleen licht verveeld naar al die rollenspelen te kijken
en te konstateren dat het meeste theater
op pellikule een toch wel erg steriele
bedoening is. La Puritaine doet daardoor
denken aan Bergmans NA DE REPETITIE, een
film voor twee akteurs, een hersenschim
en een dekor. Theater is geen film al
bestaan er grandioze verfilmingen zoals
Who's afraid of Virginia Woolf en MaratSade. De drie hoofdpersonages en de
resem aktrices staan dan ook mijlenver
af van het publiek, een publiek dat
nochtans zou moeten beroerd worden doordat het zo regelrecht met de neus op de
pijnlijke emotionele toestanden wordt
gedrukt.

Tenslotte is er nog een niet te missen
muziekfilm voor al wie de veerkracht
van cinemazetels even wil uittesten.
STOP MAKING SENSE is meer dan zomaar een
registratie van Talking Heads in konsert
(en zeg nooit zomaar tegen pratende hoofden). Soon coming to the theater near your house!!

ag

zen: DE BACCHANTEN, de meest recente van
de slechts 17 (van de 92) overgeleverde
drama's van de tragediedichter EURIPIDES
(480-406 v.C.).

NO MERCY
NO MERCY ging afgelopen zaterda,g
in première en de affiche oogde
te leuk om daarvoor te bedanken
in de trant van NO MERCI. Richard
GERE, play-boy par sexellence,
vastgeklonken aan de stoeipoes
uit 5 1/2 Weeks, Kim BASINGER:
dat sou wel eens voor vuurwerk
kunnen zorgen. Vuurwerk hebben
we wel niet gezien, maar NO MERCY
is een thriller die de cliché's
van het genre overtreft, niet in
zijn minst door de puike regie.

Richard Gere is een cop die bij
een under-cover opdracht doorgaat
voor een huurmoordenaar. Daarbij
wordt zijn collega/vriend aan
flarden gereten, letterlijk dan.
Woede maakt nog altijd de beste
flik en Gere trekt naar New-Orleans
om het recht te doen zegevieren.
De slechterik van dienst is daar
Jeroen KRABBE, de Hollander die na
zijn Amerikaans debuut als lijk
in Jumpin' Jack Flash het helemaal
waarmaakt in het land van de cowboys
Zijn liefje heet Kim Basinger (Fooi
for Love in 9 1/12 Weeks) en wordt
door clevere Gere als lokaas gebruikt om de slechterik uit zijn
hol te lokken.
Wat zich aanvankelijk aandient als
de zoveelste inspiratieloze thriller met een uitgesponnen televisiescenario, verwordt al vlug tot een
meeslepend en brutaal kijkstuk. De
manier waarop de regisseur ons naar
de finale afrekening voert, getuigt
van vakkennis. De mise-en-scène van
de western-achtige ontknoping verdient trouwens een speciale vermelding, net als de de zeer mooie en
ophitsende pamfluitmuziek.
NO MERCY **1/2
Decascoop
DomPer

15.OOu
en
22.30u
15.OOu
en
20.OOu
15.OOu
en
22.30
20.OOu

:

:

STOP MAKING
van Jonathan
Heads!!
L ’ARAIGNEE DE
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Pat van Hemelrijck (ex-RADEIS)is er weer
na 'terracotta' van vorig jaar:T0UT SUIT.
PvH als dirigent, inspirator en verloren
gelopen object in een "Concert d'images
pour 85 objets perdues sur un buffet
froid". Voor de weirdo in ons.
maart: MA16,DI17 en W018
aanvang 20u30, ticketverkoop fnac
En dat Euripides de tofste der grieken
is zullen we weten, want straks komt de
progressieve theatergroep AKT/VERTIKAAL
haar laatste ademstoot (voor de fusie
met de Witte Kraai) ook in Gent uitbla-

NIEUW
NO MERCY, alle uren
THE COLOR OF MONEY van Scorsese,
alle uren
CHILDREN OF A LESSER GOD, alle uren
HERNEMING

van J. Ba-

:

SANS TOIT NI LOI
(Fr,
1985)
van Agnes Varda met Sandrine
Bonnaire.
: LA PURITAINE (Fr,1986) van J.
Doillon met Sandrine Bonnaire,
Michel Piccoli, Sabine Azéma..
20.OOu
: HET FORT VAN SOERAM (USSR,
1985) van S.Paradjanov en D.Abasjidze met Levan Oetsjanesjvili, Zoerab Kipsidze..
22.30u : THE BIG EASY (USA,1986) van
maar
Jim Mc Bride met E.Barkin, D.
niet op
Quaid..
di en w o e !!
SPAANSE FILM VAN DO.12 T.E.M. 19
-Di 17 22.30:
nuel met Catherine
Fernando Rey
-Woe 18 22.30: LOS
DOS
-DO 19, 22.30u:
van en met Fernando

van Buive ,

d e le e u w e n
Twee
Belgische vrouwen die op
het
festival van Venetië in 1985 met de
gouden en zilveren leeuw naar huis gaan;
een memorabel feit en bijgevolg door alle vrouwen- en Vlaamse kultuur-emancipatoren uit het hoofd te leren: Marion
Hansel voor DUST en Agnes Varda voor
SANS T0IT NI LOI.Deze laatste draait op
dit ogenblik in Studio Skoop en is het
meer dan waard om met uw hoogwaardig
bezoek vereerd te worden.
De titel SANS T0IT NI L0I kan erg letterlijk
worden
geïnterpreteerd:
de
hoofdfiguur, Mona,
trekt rond in de
Franse Midi in volle vrijheid, met alleen een voddige tent als beschutting
tegen de winterse kou. Op haar tocht
komt ze in kontakt met allerlei kreaturen, gaande van langharige schapenherders tot boomdeskundigen.
Ze is duidelijk tot geen enkel kompromis bereid en
maakt daardoor op iedereen die ze ontmoet een grote indruk. Achteraf, in elk
geval.
Dat
blijkt
toch
uit
de
getuigenissen die al die mensen voor de
kamera afleggen. Want de hele film is
eigenlijk een poging om te weten te komen wie precies dat meisje is dat aan
het begin van de film dood gevonden
wordt: volledig vervuild, zonder identiteitspapieren
en
vervroren in
een

vervolg : zie pagina 3 (!)

DE BACCHANTEN:Aan het hoofd van z'n volgelingen, de bacchanten, keert Dionysus
naar z'n geboortestad Thebe terug. De
zeer jonge koning Pentheus tracht er z'n
rijk te redden, hij biedt als enige z'n
neef en godenkind Dionysus het hoofd.Als
hij wil optreden tegen de vrouwen die in
het Thebaanse gebergte ten prooi aan
bacchische razernij rondzwerven, begeeft
hij zich naar de Cithaeron om er de orgieën ongezien bij te wonen. Door z'n
moeder Agave, die hem in haar extase
/oor een wild dier houdt, wordt hij daar
verscheurd. De triomf van Dionysus beheerst dit stuk. De menselijke rede kan
zich niet tegen de onstuitbare extase
van de godheid verzetten,
maart:DO19,VR20,ZA21; april:VR3,ZA4
aanvang 20u30, ticketverkoop fnac

arca

JEAN DE FLORETTE om 17.30 en 20.00 h.
VERLENGING
FERIS BUELLER'S DAY OFF
HEARTBREAK RIGDE
CROCODILE DUNDEE
THE MORNING AFTER
PEGGY SUE GOT MARRIED
BLUE VELVET
THE BIG BANG
SOUL MAN
MANON DES SOURCES

UNIEKE HERNEMING: Rosencrantz and.
Guildenstern are dead - door GGT
maart:D0 26, 120fr(stud) om 20u.
(kaarten: sem. eng.lit.ROZIER)
DE BIECHTVADERS, met o.a.Jo de Meyere
laatste kans, maart:VR13,ZA14

Het Masereelfonds organiseert i.s.m. De
Andere Film, een filmcyclus onder de titel : MIJLPALEN.

De correspondentie van Vincent Van Gogh
dr. Jo Decaluwe in VAN GOGH DOOR VINCENT
maart: MA16

Op 16 maart 1987, om 20u00, NIN0TCHKA
(1939) van Ernst Lubitsch met
: Greta
Garbo, Melvyn Douglas...

Malpertuis Tielt terug, met HET BEEST IN
DE JUNGLE, naar de psychologische roman
uit 1903 van Henry James,
maart: D019,VR20,ZA21

En om 22u30, IL VANGEL0 SEC0ND0
(1964) van Pier Paolo Pasolini.

Luc Philips kruipt in de huid van Pol
Mallants in DE TUINMAN VAN DE KONING van
Walter Vanden Broeck,dr.Raamtheater Ant.
maart: MA23,DI24,W025

MATTE0

Huidevetterskaai 40
Inkom per film : 100 fr., per avond 150.
Leden betalen respectieve!1 ik 80 en 130.

(USA,
1986)
met Talking

Wegens zijn moderne oriëntering werd Euripides niet zo gewaardeerd door de
tijdgenoten:
kritiek op de góden, een
voorliefde tot het uitbeelden van passies en de neiging tot raisonneren. Wellicht is 'de bacchanten' het laatste
grote Helleense drama omdat Euripides
erin de morele basis zelf heeft aangetast :"Wanneer de góden doen wat laaghartig is. zijn ze geen góden meer".

reserveren:ARCA,St Widostraat 3, of tel.
091/251860, aanvang telkens 20u

vocRuir
GEORGE is een dansvoorstelling waarvoor
drie choreografes (Bianca van Dillen,Angela Linssen en Denies Louwerse) elk
stukken hebben gecreëerd op de muziek
van de Amerikaanse componist George ANTHEIL(1900-1959).In de Grote Zaal van de
VOORUIT - met live vertolkte muziek!
maart:ZA 21, 300/250F

De musical is een uitgeblust en mottig
genre waar je beter met je poten vanaf
blijft. Ook het NTG, altijd goed voor
een traditionele brok cultuur, heeft er
zich op verkeken.
CLAIRE is een musical
over een meisje dat naar de grote stad
trekt om er carrière te maken, daar
fragmentarisch kennismaakt met de nu nog
berooide toneelauteur Joseph G0EBBELS,
effectief carrière maakt, en dan opge-

trommeld wordt door die Goebbels om ingeschakeld te worden in het duitse propaganda-apparaat. Hiervoor bedankt ze
feestelijk,net als de echte 'Night Queen
of Berlin' Claire Waldoff
(foto) eertijds.De uitwerking van dit gegeven valt
nog wel mee, het NTG kan nu einmal
beroep doen op een uitgebreid acteursbestand, en heeft vakmensen in z'n technische ploeg. Het lullige zit hem in het
genre zelf, de nauwelijks afgestofte
thematiek, de schelle en hoerige liederen waar je een punthoofd van krijgt, de
weinig vitale humor. Claire is enkel te
pruimen door de link naar Berlijn - die
tote Stadt (dixit die andere, zij het
ietwat jongere duitse chanteuse Nina Hagen) . Ook
programmaboekje(50F) kan
er nog net door, met een heerlijke retrofoto van Hitler aan de dis.
maart: 1-3,14,5,16,17,19,20,21 en 22
reserveren NTG, aanvang 20U,met pauze
(PolS)

m

De man met de piano rond de buik...

Dat blues terug hoogtij viert is je wellicht al opgevallen.
Zelfs het uiterst
commerciële 'GRAMMY awards' kon het talent van Robert Cray en companen niet
negeren. De nieuwe lichting speelt wel
niet meer de klassieke twaalf-matenblues
maar steekt het emotievolle genre in een
nieuw en smaakvol kleedje. Ook België
bleef niet achter en vooral in Limburg
(Peer e.d.) en het verre westen (Brugge)
gonst het van katoenplukkers en slaven.

In Peer wordt al enkele jaren het Belgian Rhythm and Blues Festival
(verderzetting van de vroegere Pierse Fiesten)
georganiseerd dat er telkens in slaagt
om het crème van de blueswereld in hun
tent te lokken. Daar heb ik bv. voor de
eerste keer Robert Cray kunnen bewonderen. In Brugge is vooral "VZW De Zwoele
KIKKER" actief die in het verleden Duke
Robillard , Roomful of blues, Albert
Collins, Rufus Thomas en the Mighty Flyers naar België haalde. Voor alle blues
(rock) freaks en andere malloten is er
volgend weekend
( 20,21 maart)
reden
genoeg om je kot te verlaten en je te
laten drijven op de gevoelens van de positive vibrations.
Vooreerst hebben we op vrijdag 20 maart
een eerste Rock en Blueskroegentocht in
Gent, d.w.z. dat 16 groepen in 16 verschillende cafés de show te stelen. Die
16
cafés
zijn verspreid
over
de
Overpoortstraat en de Sint - Pietersnieuwstraat tot aan het Union Squashcentrum. Eindelijk zal de Overpoortstraat
eens gezuiverd worden van de mannen met
pet en lint die enkel op bevel kunnen
zuipen en geen hoger doel nastreven dan
liedjes te kwelen met nu en dan een
intermezzo: het plaatsen van een stijlvol kotsje. Het heeft geen zin om al de
aantredende groepen hier afzonderlijk te
bespreken maar er werd mij verzekerd dat
iedere groep borg staat voor 5 uur
swingende ambiance. Enkele groepen die
ik al ergens ten velde bekeken heb en
goed bevonden zijn, zijn o.a. Boogie Boy
(de man met de piano rond de buik die in
een fraktie van een sekonde de Epibrant
zijnde de
Sjakosj tot zweetdal zal omtoveren) , The Mudgang ( nieuw talent van
onze bodem die o.a. al het voorprogramma
speelde van Iggy Pop ) en The Prutsers
( een groep die covers speelt van een
tijd waarin rock nog teelballen had.)

In gans Gent hangen er affiches van deze
Kroegentocht waarop je de betrokken cafés en groepen kan zien. Vanaf heden
zijn er strooibiljetten te krijgen van
dit
evenement
in
elk
zichzelf
respekterend café te Gent.

Wat weerhoud je nog als je weet dat dit
alles gratis is? Verlaat vrijdagavond
dus omstreeks 21 uur je kot en begeef je
naar één van de 16 cafés, slaap zaterdag
gerust uit maar maak dat je omstreeks 17
uur in Sint-Andries
(Brugge) bent voor
de "BELGIAN BLUES NIGHT".

In de schaduw van het brugse Olympiastadium is er namelijk een 9 uur durende
bluesmarathon gepland. Waar achtereenvolgens Big Joe Duskin (U.S.A.), Brasero
7 (goede blues van eigen bodem), Joe
Louis Walker (U.S.A.), The Nighthawks
(U.S.A.)
en The James Cotton
Band
(U.S.A., zie foto) U ten dans spelen.
Voor wat background informatie verwijs
ik naar de prachtige rood/witte folders
die
je
ongetwijfeld
op
de
voorverkooppunten kan verkrijgen.
(voor Gent: Music Man -Bilbo-Kriss)

Wel wil ik erop wijzen dat de inkomprijs
(500 BF. W K ) belachelijk weinig is als
je ziet wat je ervoor in ruil krijgt.
Stuk voor stuk groepen die aan de top
staan van de hedendaagse Blueswereld.
Bij aankoop van uw ticket krijg je ook
een plannetje cadeau dat u doorheen de
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beslag gelegd hebben op de ontspanning
van The Teenage Kids? Wellicht is het
ook beter om nu 2 avonden mee te pikken
alvorens diezelfde zuil op het gedacht
komt om ook The Blues te doorspekken met
bijbelcitaten.
Tot Zaterdag dan maar?
Uw nederige dienaar W.D.
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Westvlaamse brousse zal leiaen naar het
Bier,Zweet en tranendal.
Voor de weifelaars onder jullie die
denken dat Blues een synoniem is voor
ellenlange solo's,enkel tot bevrediging
van
de muzikant zelf kan
ik
je
doorverwijzen naar het kortste bluesnummer aller tijden van Kevin Ayérs met de
volgende tekst: "I've got to tell you
some red hearing news, if you wear no
shoes, you've got no shoes to lose. And
that's the end of the news, Rio." Voorwaar lichtere kost dan datgene wat Bono&
co (U2) uitvreten op hun nieuwe LP. Volgens de kritieken die ik gelezen hebop 9/3/'87 heb ik hem nog niet gehoordzou hij z'n plaat volgestouwd hebben met
wereldverbeterende prietpraat.Zelfs z'n
reis naar El Salvador ligt hem nog
altijd zwaar op de maag. Zou de Katholieke zuil - het nieuwste kindje van
U2 heet namelijk Joshua Tree - nu ook al
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