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JOBSTUDENTEN M N  DE RUG

BOONTJE KOMT OM ZIJN LOONTJE
Jobstudenten weten het al langer. Hun 
lonen gaan een flink eindje omhoog. 
Minder positief is dat de lasten voor de 
RUG (meerbepaald de Sociale Sektor) 
ook, en nog veel meer de hoogte ingaan. 
Kostte een jobstudent vroeger 165 fr. 
per uur (zijn reële loon), dan wordt de 
kost nu 313 fr. Bijna het dubbele dus. 
Maar ook voor de jobstudent, en even-
tueel de consument in de resto’s hangen 
er enkele minder fraaie zaken in de 
lucht.

Vroeger had je de 2-uren-maatregel 
(het fameuze kuisvrouwen- statuut). 
Werkgevers die hun personeel, of een 
deel ervan, maximaal 2 uur per dag 
heten werken, dienden geen sociale ze-
kerheid te betalen. Vele werkgevers 
maakten hiervan misbruik en splitsten 
jobs op. Dit was al langer een doorn in 
het oog van de vakbonden. Per 1 okto-
ber werd de maatregel afgeschaft. De 
universiteiten, en verschillende andere 
instanties vroegen een uitzonderings- 
regime aan, maar de regering kende dit 
niet toe. Er bleven slechts 2 uitzonderin-
gen behouden.

1. Wie minder dan 8 uur per week te-
werkgesteld is bij een particulier (be-
doeld zijn vooral huishoudelijke taken 
als de tuin onderhouden, schilderen, 
wassen..) M.a.w. occasionele arbeid.
2. Mensen die tewerkgesteld worden in 
het kader van sportmanifestaties waar-
voor geen inkom gevraagd wordt. Con-
creter naar onze unief toe geldt dit voor 
de monitoren van het GUSB die eve-
neens maximaal 8 uur per week werken.

Met andere woorden. De jobstudenten 
die tot nu toe in de resto’s, de homes... 
werkten krijgen een nieuw contract met 
terugwerkende kracht per 1 oktober.
Hun loon wordt opgetrokken naar 213 
fr/uur. (het wettelijke barema voor de 
openbare diensten). Daarvan krijgen zij 
netto 188,06 fr, zij het dat er nog es 11 
% voorheffing wordt afgehouden (wordt 
later terugbetaald). 168 fr zien ze dus 
onmiddelijk, met alweer een beperking. 
Betalingen gebeuren voortaan maande-
lijks i.p.v. wekelijks en de mogelijkheid 
om via een circulaire cheque betaalt te 
worden, verdwijnt. Het spreekt vanzelf 
dat een aantal studenten die werkelijk

het geld nodig hebben om hun studies te 
financieren, hierdoor in ernstige moei-
lijkheden zullen komen.

De universiteit betaalt voortaan 313 
fr/uur uit aan enerzijds de werknemer, 
anderzijds werkgeversbijdragen. Dit be-
tekent voor onze unief, tijdens een aca-
demiejaar, een meeruitgave van 9 a 10 
miljoen fr. Hoe dit zal opgevangen wor-
den is niet duidelijk. Een aanpassing van 
de maaltijdprijzen is mogelijk, maar hier 
is nog niks over beslist.
Bovendien verdwijnen vele voordelen, 
die jobstudenten de universiteit en de 
werkgevers boden. Een aantal studenten 
werkt b.v. in een café, cinema, enquête- 
bureau... Vast personeel (half- of full-
time) wordt weer interessanter. Dit laat-
ste, en de toegenomen inkomsten voor 
de sociale zekerheid, zijn ongetwijfeld 2 
successen voor de vakbonden.

Doordat de lonen met terugwerkende 
kracht worden verhoogd, zullen een 
aantal studenten die net onder de maxi- 
mum-grens zaten (60000), er nu boven 
belanden. Zij zijn fiscaal niet langer ten

laste van de ouders en de gevolgen daar-
van zijn ingrijpend. Een ander nadeel is 
dat wie tijdens het academiejaar ook 
maar 1 uur arbeider geweest is, niet lan-
ger in aanmerking komt voor een stu-
dentenjob tussen juli en september.

De Sociale Dienst probeert ondertussen, 
in beide zaken nog ergens voor de job-
bers het beste uit de boot te halen. 
Door de verkiezingen kunnen deze pro-
blemen uiteraard nog een tijdje aan sle-
pen.
Voordelen zijn er ook: vakantiegeld, 
verzekering tegen loonverlies in geval 
van ziekte, bij degenen die ouder zijn als 
20 jaar wordt de gepresteerde arbeid in 
rekening gebracht om het pensioen te 
bepalen en wie 5 maand ononderbroken 
werkt krijgt een eindejaarspremie. 
Besluiten trekken uit dit alles, is niet zo 
moeilijk. Op korte termijn verdienen de 
meeste jobstudenten meer. Op langere 
termijn zou het aantal beschikbare jobs 
voor studenten wel eens kunnen vermin-
deren en zal het bijkomende deficit, er-
gens mee gevuld dienen te worden.

(GD)

SERIEUZE RODDEL

DIT IS SERIEUS
TOE NOU ...

Werkgroep nummer 13 is op komst. Ze 
zijn erkend en dat betekent dat de finan-
ciële pot voortaan door 14 moet worden 
gedeeld. (14 = WK-Centraal). ’Leefmi-
lieu’ is de naam en dat zegt genoeg. 
Initiatiefnemer is o.a. Jan Vereecke.

A nder nieuws uit het Werkgroepen- 
Konvent is dat Jean-Louis Herrier alias 
’Het Werkpaard’, voorgesteld heeft het 
WK te hervormen. Dat is inmiddels 
goedgekeurd. Het WK wordt voortaan 
geleid door een ’stuur-groep’ bestaande 
uit 4 man. Niet iedereen was even ge-
lukkig met het idee, ook al omdat men 
die 4 man niet onmiddelijk kon vinden. 
Kwestie om niet alles op de rug van 1 
iemand (hogervernoemd) te laten ko-
men. (GD)

Nieuws uit de homes.
N.a.v. een kleine brand in Home Fabio- 
la, dit voorjaar heeft de Dienst Veilig-
heid van de RUG besloten een 
BRANDPREVENTIE-CAMPAGNE te 
organiseren. De campagne zelf bestaat 
uit 3 luiken. Een eerste week krijgt elke

AGENDA!!!
Toneel

NTG: * "Pinokkio" in een regie van Luc 
Perceval,vanaf zat 19 dec (091/253208). 
En in het NT2: * "Pygmalion" van Geor-
ge Bernard Shaw, vanaf 12 dec 
(091/253208)

ARCA:*"De Broek" van Carl Sternheim 
(zie cultuur). * "Ritter- Dene- Vos" van 
Thomas Bernhard, tot 28 dec. * "Kerst-
verhalen" en "Verhalen van Roald Dahl" 
op Area’s toneelzolder (091/234080).

homebewoner een drietalige brochure. 
Week 2, een stencil en in de derde week 
wordt in elke home een (Engelstalige) 
videocassette vertoond. In deze wordt 
o.a. getoond hoe een flatgebouw wordt 
ontruimd, hoe je een brand dient te 
blussen... Tevens krijgen de homes een 
aantal nieuwe snufjes (de nooduitgan-
gen zullen voorzien worden van licht-ge- 
vende strips...) en worden een aantal ou-
dere snuljes herbekeken (telefoons, si-
rene...)

E en  aantal mensen uit HOME HEY- 
MANS hebben de koppen bijeengesto-
ken om er een HOMERAAD uit de 
grond te stampen. Het klassieke pro-
bleem hierbij is dat een groot deel van 
de homebewoners, vreemdelingen zijn 
en dat bijgevolg er van beide zijden, een 
aantal drempels moeten overwonnen 
worden.

In de loop van januari komt er een IN- 
TERHOME-POPKWIS. Elke avond 
wordt er in 1 home een kwis georga-ni- 
seerd. De finalisten uit de 4 (of 5) ho-
mes staan tegen tegenover elkaar tijdens 
de grote finale in Home Fabiola. De

NIEUWPOORTTHEATER: *"La Serre" 
door Nieuwpoort-An Sich, op vr 11 en 
za 12 dec. * "(Let the water run its cour-
se) to the sea that made the promise" op 
do 17 en vr 18 dec. (kaarten: Fnac)

LUNCHTHEATER: * Daan Hugaert 
(ex-Mannen van den Dam) op 14 en 17 
dec in Café De Grote Avond, Huidevet- 
terskaai (091/253853)

VOORUIT: * Taptoe-benefietfinale op 
16 dec, met The Skyblasters 
(091/236758).
* Danny Willems (bekend van o.a. de 
TC Matic- hoezen) exposeert in de 
Vooruit vanaf 18 dec.

prijzenpot bestaat uit een respektabel 
aantal platenbonnen. (GD)

Jo Baeten (Geneeskunde) is verkozen 
als voorzitter van de SOCIALE RAAD. 
Andere studenten in de SR zijn Lieve 
Ectors (Geneeskunde, Raad van Be-
heer), Dominique Bernard (Economie 
+ Rechten + RvB), Tom Hemelaer 
(Rechten) en Frank Vermeulen (VTK). 
(GD)

N a  ’Zwemmen voor Afrika’ komt er in 
’88 STUDENT AID. Hierbij zal de op-
brengst verdeeld worden tussen Vre- 
deseilanden en Oxfam.

Momenteel werkt het VVS aan een 
sensibiliseringscampagne tegen Apart-
heid.
Niet zo’n makkelijke opdracht, vermits 
de vorige actie (dec 1985) voor de mees-
te studenten, nauwelijks meer dan een 
vrije dag was. (GD)

Schamper signaleerde...
Yannick De Clerck, lichtjes slapend tij-
dens de première-voorstelling van 
’De Broek’ in het Arca-theater.

Bernard Mazijn die op do 26 november 
luttele minuten in de Vooruit door-
bracht, hoofdzakelijk in de kelderver-
dieping.

Muziek!

* Eddie Floyd 15 December 22.00 u. 
Concertzaal Vooruit

* Groot studentenkerstfeest 
Cannes - a- cher & Won Ton Ton & 
Raymond van het Groenewoud:
17 Dec. vanaf 20.30u. Tent sint-Pieters- 
plein.

*Omar and the Howlers &
The Fabulous Thunderbirds
20 december 20.00 u. Zaal Vooruit.

* 25 januari Ted Hawkins Vooruit Gent

!!!!!! Linda Lepomme in zaal Kanivo.

Pas nu is bekend geworden dat GD, 1 
van onze medewerkers en die al een 
tijdje overal lobbiet om hoofdredacteur 
van dit blad te worden, tijdens de jong-
ste Ijzerbedevaart (5 km van zijn deur) 
op de eerste rij met een Vlaamse Leeuw 
stond te zwaaien. We confronteerden 
hem met de feiten. Hij ontkende maar 
moest toegeven het Vlaamse volk belo-
gen te hebben, toen we hem confron-
teerden met beelden van een lokale 
film-amateur. Bovendien valt uit de be-
weging van zijn lippen op te maken dat 
hij een verdacht volkslied zingt. Pech 
dus voor deze jongen die hiermee een 
beloftevolle carrière afsluit.
Peter Praet (Marxistisch-Leninistische 
Bond) terwijl hij "Something Wild" 
bekeek.
Onlangs werden Miek en Roel op-
gemerkt in de Vooruit. Toen onze twee 
jongens Roel Van Bambost incog-nito 
vergezelden naar de toiletten, zagen we 
tot onze ontzetting na zijn verdwijning 
verse graffiti boven zijn plaatsje aan-ge- 
bracht. "De Grote Revolutie" ?
Bernard Degraeve, bekend van Se- 
niorenKonvent en Co., en sinds kort de 
Schamper-colofon sierend, was tijdens 
de fameuze ’Sterretjesnacht’ (zie elders) 
1 van de vele studenten die werden 
voorgeleid.

De Vliegende Schamper-Brigade

-Elke eerste woensdag van de maand: Briefschrij- 
favond Amnesty International om 20 uur in de 
brug. Wil je dit als uitnodiging aanzien, de 
adressenlijst is ons helaas ontstolen. ( Pik Botha
?)
Eerstvolgende afspraak 6 jan. ’88.
-Op ma 14 dec organiseren W S, Werkgroep 
Wetenschapskritiek en de Gentse Biologische 
Kring een DEBAT over WETENSCHAP, 
ONDERWIJS EN INDUSTRIE. Panelleden zijn 
Prof. Dr. Van Montagu, Prof. Dr. Remaut, Prof. 
Dr. ir. H. Pauwels, Prof. Dr. Batens, Prof. Dr. 
Zabau en een vertegenwoordiger van de ABW- 
studiedienst. Moderator is G. Rayp. Dit debat 
vindt plaats om 20u00 in aud. 2 (Ledeganck).
- W S organiseert "de passie voor de nacht I ", 
een film van Fellini: CASANOVA (met o.a. 
Donald Sutherland). Dit alles op do 17/12. 
plaats:Bland(jn aud. E om 20.00h. Inkom: 60 fr., 
leden (bestaan die wel?) mogen gratis naar bin-
nen en buiten.



KNOKWEDSTRIJD FLIKKEN - STUDENTEN

In de nacht van 26 november, wij zullen 
het gemakkelijkshalve ’sterretjesnacht’ 
noemen, organiseerde de Gentse Oper-
ationele Eenheid (GOE!), in het kader 
van de opkikker-campagne, een ’bal 
masqué’. Uitgedost met helm, schild en 
zwaard werd omstreeks één uur de Zor- 
ba gehuppeld, vervolgens een West- 
Vlaamse volksdans en als toemaatje: 
een interpretatie van Eddy Wally’s ’Ro-
de Rozen’. Tot ergernis van het talrijk 
opgekomen studentenpubliek vielen de 
agenten herhaaldelijk uit de pas zodat 
frequent geweken moest worden, wat ui-
teraard resulteerde in een nogal absurd 
kat-en-muis-tafereeltje.

Historiek en aanleiding tot het gebeuren 
werd verwoord door politie-commisaris 
De Wolf:

’Ongeveer vier a vijf jaar geleden gingen 
de eerste ’Kristalnachten’ uit de start-
blokken. Na verloop van tijd werd een 
escalatie van het ’bierglasgooien’ en bij-
gaand vandalisme opgemerkt. Climax 
echter was het verkiezingskarretje dat 
vorige week in lichterlaaie werd gezet.’ 
(Politiek: ik zie je wel, maar hoor je
niet!)

’Wij’, verklaarde een politie-officier,’wil-
den eindelijk es onze tanden laten zien.’ 
(Uitspraak getjoept van ...)

Lelijke tanden, constateerden we 
(sch)amper. Studenten moesten het op 
Sterretj esnacht bekopen met harde bon-
ken, beuken, klappen en kloppen. Re-
sultaat: aan de kant van de politie: twee 
werkonbekwamen en drie gewonden 
(polsgewricht: te hard gemept!), onder 
de studentenvleugel: twintig gewonden 
waaronder minstens vijf gehospitali-
seerd. Verder nog: omgegooide bloem-
bakken en vlaggemasten, kilo’s scherven 
en een troep schachten die de bewuste 
Sterretj esnacht enkel als een verlenging 
van hun doop beschouwden (Dank je 
wel, praeses!)

Uiteraard gaat niemand vrijuit bij de be-
schuldigingen die naar aanleiding van 
Sterretjesnacht, gekoesterd werden. We 
zetten ze even op een rijtje:

Politie:
Algemeen was men van oordeel dat de 
politie olie op het vuur gooide. Opge- 
pakten getuigden dat de politie provo-
ceerde, agenten reageerden woest en 
scholden de studenten uit, veertien van 
hen werden tijdens een nachtje ’cachot’ 
als beesten behandeld (’Er zijn veertien 
stuks!), men kon in de bajes zelfs geen 
plasje wagen: blaas vol houden tot zes 
uur morgendkrieken!, uitingen als ’We 
zullen jullie volgende week ook wel krij-
gen!’ en kan men het tenslotte goed-

FLIKKEN: 2
STUDENTEN: 2
VOORLOPIGE TUSSENSTAND IN HET ZIEKENHUIS

keuren dat een argeloze student (Tk 
kwam net van de bios.’) een tros kunst-
penissen (matrakken?) tussen de dijen 
gepropt kreeg door een kudde hardhan-
dige, ijzige ’smerissen’ die ’eindelijk 
weer es mogen knokken en knuppelen’?

Studenten:
We hoeven heus niet schijtheilig te 
doen. Ook wij treffen immers een fun-
damentele schuld die aan de basis ligt 
van het Sterretjesnachtschandaal. Excu-
ses als zou een deel van de oproerkraai-
ers niet-studenten (individuen uit 
Noord-Frankrijk, militairen,...) zijn, mo-
gen niet beletten de balk uit eigen teen 
te halen, voor we de splinter....

Horeca: Misschien wel de grootste 
boosdoeners: de macht van het ’kollek- 
tief moment’ en de ’moordende alko- 
hol’. Wat gaat de Horeca, ten bate van 
eigen inkomsten, aan dit slordig zaakje 
verhelpen ? Zal zij laf blijven weigeren 
getoxificieerden over de toonbank te 
schuiven ? Zal zij de scheelzatte toeters 
nog langer van jandoedels bedienen ?

Pers:
Mensen die er blijven zin in hebben de 
studenten in een slecht daglicht te stel-
len. Waarom niet ? Immers, denken zij, 
een kwetsbaar zootje is gauw ingepakt. 
De naïviteit zelve.

De hele Jaapmandarijn kon niet blijven 
draaien. De betrokken groepen namen 
plaats aan in de lederen zeteltjes, onder 
de eikhouten tafel in het Studentenhuis-
je. Enkele impressies:

De Horeca stelde een soort van Gorilla 
(’Uitsmijter’) voor, die aan de ingang 
van het café geïnstalleerd wordt, om 

'ongeure personen met dito voorwerpen 
de toegang te weigeren. Tevens wilden 
zij glazen (geliefd objekt voor glastapij-
ten en vandalisme) binnenshuis houden. 
Een ander ideetje was het gebruik van 
plastic bekertjes. In dat verband volgend 
toneelstukje:

Uitbaters, in koor: ’Als wij op voorhand 
waren gewaarschuwd, hadden we iets 
kunnen doen.’
Politie, nogal overtuigend: ’Wij vragen al 
lang’, heftige intonatie, ’om bekertjes te 
gebndken. ’
Johnny van de Tin-Pan Alley: ’Dat is niet 
waar!’
Politie, de leukste thuis: ’Jonge uitbaters 
zijn moeilijker dan diegenen die er al lang 
zijn.’ Lolbroek, grapjas (vechtjas!).

De Politie, of laten we zeggen: de bur-
gemeester, heeft besloten de Overpoort- 
straat nooit meer verkeers-of/en par- 
keervrij te maken, tenzij op aanvraag en 
verantwoordelijkheid van de uitbaters, 
en vermoedelijk als vorm van ’braderie’.

Gezellig vooruitzicht ! Als tegenpres-
tatie voor de studenten zal de politie 
haar ’strijdkrachten’ in de toekomst wat 
in toom houden. Volgende polemiek 
daaromtrent:

Studenten: ’Vorige week donderdag zijn 
geen gewonden gevallen. Nu (op sterre-
tjesnacht), met het politie-optreden (de 
straat ’vegen’), wel!’
Poütie: ’De grond van het probleem ligt 
elders. ’, en nog:
A.: ’Acties als die van gisteren zullen de 
situatie niet verbeteren. ’
Politie: ’Wij discussiëren daar veel over.’ 
Tot zover.

Studenten: Willen tegenover de pers 
hun ’good will’ tonen. Vooreerst was er 
dus de rechtzetting in de pers. Verder 
werd een mobilisatiecampagne in het 
studentenland op touw gezet om perso-
nen er toe aan te zetten vandalen vrijwil-
lig tot bedaren te brengen, laat staan: ze 
aan te geven bij de politie. Laatsten ga-
ven het kind ondertussen een naam 
mee: ’Neighbourhood Watch’. 
Commisaris De Wolf wist er zelfs 
spreekwoorden bij aan te halen: ’Beter 
kleine potjes te controleren, dan een grote 
pot die overloopt. ’

Een grote pot nat waarin zelfs helder-
zienden weinig in te brokken hebben. 
De toekomst zal het uitwijzen. Eén ding 
echter staat vast als een paal boven 
schraal bier: 17 december zal overlopen 
en met dat voor ogen geeft D. Pertry 
zijn nieuwste werk ’Handleiding voor 
Kristalnacht’ uit. ’t Is een man van oude 
stempel. Moge de Kristalnacht hem be-
hoeden voor kunstpenissen.

DyM

Een weekje later: Overpoortstraat, dec. 
87 ’Klaasjesnacht’

De Overpoortstraat leek geenszins op 
het slagveld dat sommigen hadden voor-
speld. Waren er minder studenten, dan 
des te meer journalisten, Sinten, Zwarte 
Pieten en voorstanders van het preven-
tieve plan, die een oogje in het zeil hiel-
den.
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De affiches ’Stop Vandalisme’ hingen 
uit, er werd in plastic bekertjes ge-
schonken, en was er dan toch es een 
sensatiegeile jongeman die door de ’bar-
ricade’ van de uiterst vriendelijke en po-
tige uitsmijters gebroken was, en z’n 
glas uitdagend op het asfalt had gekeild, 
dan werd z’n gedrag ’unaniem’ af-
gekeurd.
Een woordvoerder van de Horeca had 
enkel woorden van lof voor de studenten 
die de geest min of meer ’onder contro-
le hadden’.
Ook burgemeester Monsart hield zich 
van de toestand op de hoogte, liep en 
tijdje op en af in de Overpoortstraat en 
haalde zelfs een politie-patrouille terug 
die het ’studentikoos gebied’ in wou.

Al bij al een geslaagde nacht, dankzij de 
preventieve maatregelen die de crimina-
liteit van ’Sterretjesnacht’ naar het verre 
verleden verwezen. Tenslotte melden we 
nog dat op ’Sterretjesnacht’ een juf-
frouw aan hoofdwonden bezweken is. 
Enkele bronnen (anderen spreken dit 
tegen) beweren dat zij het slachtoffer 
was van het harde politie-optreden.

Betreur wat geweest is, vrees wat komen 
zal.
Was ’Klaasjesnacht’ de hoop voor 
’Kristalnacht’, na de verschrikkelijke 
’Sterretjesnacht’ ? Joop zal het weten.

(Dym-GD)

SCHAMPER is het ongebonden, plura-
listische studentenweekblad van de RUG. 
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de Brug, derde verdieping, St.- Pieters- 
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verzoek la-ten we uw naam weg.
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The Same Old Bullshit
Een hoofdredakteur die zonder blad 
eindigde ... en ook zonder haar

Dit is een verhaal uit de tijd dat Scham-
per nog hoofdredacteurs had.
Echte hoofdredacteurs dan, ménnen 
met kl.... aan hun lijf, die in elk meiskes- 
home een lief hadden zitten (per verdie-
ping, dat spreekt vanzelf). Mannen, die 
de kleefletters nog met de blote hand op 
de achterkant van een poster smakten, 
die hun briljante analyses nog op een 
primitieve schrijfmachine met electris- 
che pedaalaandrijving moesten maken. 
Kérels, (ik kan toch niet altijd "Mannen" 
schrijven) die met 100 kilo Schampers 
op hun gespierde rug door regen, hagel, 
sneeuw enz., de blijde boodschap naar 
de verstafgelegen universitaire nederzet-
tingen brachten.Om daarna tot sluitings-
uur slecht befaamde drankgelegenheden 
onveilig te maken. Enfin, échte mannen, 
en ik was de laatste. (Fans kunnen mij 
altijd bereiken in sanatorium Zeezicht, 
terminale afdeling).

Maar tegenwoordig,ah, mijn welig borst-
haar komt recht van afgrijzen. Tegen-
woordig sturen ze hun op de computer 
klaargestoofd stukje naar de laserprin-
ter, en de Schamper worden verdeeld 
door een jobstudent. Die dan nog be-
taald wordt voor die eer ook. T’en ei 
ginne noam.Niet dat we nostalgisch zou-
den zijn, maar enfin.

Wat het beloofde verhaal betreft dan; 
het begon allemaal in september 1986. 
PH (weinig poeha in het andere artikel 
op deze pagina), had zopas de Brug van 
Schamper verlaten voor een zekerheid 
biedend gewetensbezwaardenbaantje.

Het Befehl werd overgedragen aan 
Geert "Gehakt" Huysman als hoofdre-
dacteur en mezelf als v.u. De redaktie 
waar Geert baas over mocht spelen was 
niet bijster uitgebreid maar wél ruig. De 
bende van Pat Garret en Billy dze Kid 
was er Tuttefrut tegen.

De eerste Schampers waren weliswaar 
niet geheel geslaagd, maar er was hoop 
op beterschap, en toen werd Geert zo-
maar geheadhunt door "het Volk". Lo-
gischerwijze werd het ambt dan overge-
nomen door moi (hip, hip, ikke).

Daar stond ik dan, de Bernard Tapie 
van Schamper. Ik was hoofdredacteur 
van een door de afstudeerziekte gedeci-
meerde redactie geworden. Onze toela-
ge voor het volgende jaar was van 
350.000 naar 260.000 BF per annum ge-
zakt en we keken tegen een mogelijk 
proces wegens laster aan. Dat waren de 
goeie kanten. Erger was dat ik er nog 
blij mee was ook.

Nu, Ja, Ik zet door! (modieuze tussen-
titel)

Hetgeen niet bijster lang duurde. Om 
precies te zijn, tot één of andere kwie- 
bus mijn eerste editoriaal uit de tekst-
verwerker deed verdwijnen. Kort sa-
mengevat, de eerste Schampers die we 
maakten waren gekkenwerk. Ik zat soms 
nachtenlang te typen in een eenzaam 
studentenhuis. Verschrikkelijk mijn best 
doende om het spannend en heroisch en 
legendarisch te vinden, maar het was al-
leen maar ijskoud en saai.

Aldus in diepten van ellende vertoevend 
sleepten we ons voort naar de verruk-
kelijke maand December, die zich van 
seizoen vergiste en een prachtige lente 
baarde. Het studentenhuis leek wel een 
kraaminrichting, vol verse commilitones 
die hun eerste politieke stapjes waag-
den. Die decemberbeweging, met bezet-
ting van het rectoraat en andere volks-
spelen, was echter ook een goede zaak 
voor Schamper: de redaktie kreeg er 
weer zin in, en we kregen er wat nieuw 
bloed bij. Het vervolg kent U; iedereen 
werd zowat wild: de W Sers zagen de 
nieuwe Morgen eraan komen, het MLB 
zwelgde in de pamfletten en de 
KVHVers zagen zichzelf al eens ge-
slaagd in een eerste kandidatuur.

Helaas, de dolle konijnen sneuvelden 
roemloos in de grote eindej aarsbanket-
ten en het werd winter. Alleen Scham-
per bleef overeind, althans voorlopig. 
Want toen ondergetekende depressief 
werd en het andere werkpaard Domper 
maar niet genas van zijn hersenschud-
ding begon het een beetje te slabakken. 
De nieuwe lichting redacteurs was we-
liswaar van zeer goede wil, maar dat kon 
hun gebrek aan inzicht in de universitai-
re katakomben niet goedmaken. Nood-
gedwongen begonnen wij dan steeds 
meer kuituur te brengen, zeer tot onge-
noegen van GSR-nomenklatura. Zij 
hadden natuurlijk gelijk in hun bewering 
dat Schamper een opvoedende rol 
moest spelen in de bewustmaking van de 
student. Anderzijds was het echter ook 
waar dat het publiek liever meer las 
over film en toneel. Tijdens een enquete 
die wij hielden nadat Schamper zijn sub-
sidies kwijtraakte kregen wij een positie-
ve respons van méér dan 90%.

Of 1986-87 voor Schamper een goed 
jaar was, kan ik moeilijk objectief be-
oordelen. Het was in elk geval een over-
gangsjaar, met op inhoudelijk vlak een

aantal zeer goede zowel als een aantal 
zeer slechte nummers. De redenen 
daarvoor hebben we hierboven al aange-
haald: de te kleine kern van ervaren
mensen, waardoor het onmogelijk was 
op een gedegen manier de werkzaamhe-
den van de bestuursorganen van de uni- 
versiteit te volgen. Verder hadden ook 
het kleinzielige gedrag van de toenma-
lige studentenbeheerder en de steeds 
zwaardere studiedruk een negatieve in-
vloed. De twee laatste problemen zijn 
opgelost: er is een nieuwe studentenbe-
heerder, en de hoofdredactie is opge-
deeld in een kernredaktie. Het eerste 
probleem is een periodiek verschijnsel, 
dat enkel kan opgelost worden door bin-
nen het redaktieteam een zekere conti-
nuïteit te verzekeren. En vermits de hui-
dige ploeg naar universitaire normen 
behoorlijk jong is, is daar goede hoop 
op. M.a.w., we mogen het beste eisen.

Verder met ons verhaal dan: Schamper 
raakte zijn subsidies kwijt omwille van 
een gewaagd artikel over de verkiezin-
gen voor de Raad van Beheer. (In hoe-
verre persoonlijke antipathieën hier een 
rol speelden wil ik in het midden laten). 
Wij brachten nog één nummer uit op ei-
gen kosten en dat was het.

Tante Theo (tweede tussentitel)

Voor diegenen die het nu nog niet zou-
den weten, Theodora bestond niet echt. 
Het was een project van Geert Huys-
man en mezelf dat ons moest toelaten 
op een samenhangende manier kritiek 
te spuien. Theo was de dochter van 
Wonderboy (legendarische figuur uit 
een verhaal uit de Gentse studenten- 
scéne van de jaren ’60) en Mieke 
Maaike (ook bekend van L.P. Boon). 
Door gebrek aan coördinatie liep het re-
gelmatig wat uit de hand, maar dat was 
ook de bedoeling. En misschien is het 
nog niet gedaan. Jan Du Chau

VAN ONZE TERRIER 11. 11. 11.

BEDANKT EN MERCI
Dit jaar was het de derde maal dat het 
W.K. de 11.11.ll.aktie coördineerde aan 
de R.U.G. Van een verminderde be-
langstelling vanwege de Gentse studen-
ten voor ontwikkelingsproblematiek is 
er alvast geen sprake, oordeel maar zelf 
aan de hand van de volgende cijfers:

1/ opbrengst van de barbecue (organi-
satie SOWEGE en R.K.W.) tijdens de 
12-urenloop van 28 oktober: 9000 fr.
Dit bedrag werd op de 11.11.11- reke-

ning gestort t.v.v. een waterbevoorra- 
dingsprojekt van Oxfam in Mozambi-
que.

2/ verkoop van 11.11.11.- aktie en infor-
matiemateriaal in de verschillende 
fakulteiten en studentenresto’s:

- W.I.M.: 39.387 fr.
- K.U.C.: 28.216 fr.
- SoWeGe: 19.095 fr.
- KWEL: 18.320 fr.

- W.WEK: 10.416 fr.
- R.K.W.: 10.342 fr.
- V.P.P.K.: 7.300 fr.
- KRASS: 1.345 fr.

3/ Tenslotte heeft de V.L.K. een schen-
king van 5000 fr. gedaan.

De totale verkoop- en inzamelingsop- 
brengst bedraagt dus: 148.421 fr.

Echter wordt het informatief materiaal 
aan kostprijs verkocht, zodat er zo’n 
119.303 fr. overblijft als netto-winst t.v.v. 
de door het 11.11.11.- aktiekomitee 
Groot-Gent gesteunde ontwikkelings-

projekten die hier nog eens vermeld 
worden:

■ Projekt 1516: Zambia: plattelandsont-
wikkeling met behulp van onderünge 
kredietkassen;

- Projekt 1783: Nicaragua: erosiebe- 
strijding door herbossing in Regio IV;

■ Inter Press service: een internationaal 
persbureau, opgericht als koöperatie 
van journalisten, specifiek gericht op 
nieuws uit en over de Derde Wereld.

Jean-Louis Herrier ( vz. W.K.)

EDITORIOOL
U gelooft het misschien niet -we zijn er 
trouwens zelf niet goed van- maar dit is 
nummer 250, een feestnummer dus, 
want elke keer dat Schamper een rond 
getal bereikt slaat dit beest aan het fui-
ven. En eigenlijk ook niet zonder rede-
nen, want we weten nooit of er nog een 
volgende gelegenheid komt. Tussen 
nummer 201 en 250 heeft dit blad twee 
verdwijningsacts opgevoerd -elders in dit 
nummer kunt u daarover meer lezen- en 
bij wonder ook twee verrijzenissen mee-
gemaakt. Zeg nu zelf, dat is pas pure 
klasse. Je zou voorwaar in reïnkarnatie 
gaan geloven.

Hoewel; de redakteur van De Morgen 
(Peter Hostens, tjien waar kennen we 
die van) eindigde zijn artikel over onze 
recentste her opstanding als volgt: "Tot 
de volgende afschaffing". We zullen dus 
wel ooit wel nog een keer de boer op-

gaan, maar Peter moet geen grote bek 
opzetten: straks is De Morgen hoogst-
waarschijnlijk weer failliet en aan bene-
fieten toe.De pot verwijt de ketel.

Wij begrijpen.

Zondag 13 december moeten we alweer 
het kiesvee gaan vervoegen, hoogst 
waarschijnlijk een maat voor niks, want 
met de AIDS-MANIE zouhet toch 
hoogst gevaarlijk (en edukatief onver-
antwoord) zijn dat er aan partnerruil 
wordt gedaan... nietwaar Wilfriet en 
Guy? Maar wie denkt dat de verkie-
zingsshow van diezelfde zondag (nogal

logisch) het mediaevenement van het 
jaar wordt vergist zich deerlijk. Er is im-
mers kristalnacht op donderdag 17 de-
cember. Dan ziet de Overpoort zwart 
van het volk en het Seniorenkonvent 
vijftiendubbel van het bier. De fanfare 
zal zijn naam weer waardig maken en 
even vals spelen als voorgaande jaren.

(Een paar jaar geleden werd de trom-
bonist door de flikken opgepakt, wat 
mijn vriend nogal straf vond: "Zo vals 
speelde hij nu ook weer niet".) Soit er 
zal dus ambiance zijn, misschien ook 
flikken en van José Happart hebben we 
zelf vernomen dat hij aanwezig zal zijn 
om uitverkoop te houden van zijn boom-
gaard. Immers, burgemeester J. Mon- 
saert zou zinnens zijn om op kristal-
nacht de lokale neringdoeners toelating

te geven om standjes (worsten enzo) op 
te zetten, dit nadat hij de afgelopen 
weken aan de politie de opdracht gaf om 
de straat vrij te maken voor het verkeer. 
Onverstaanbare koerswijziging? Bah 
neen jong, verkiezingen... José zal dus 
appelen voor peren mogen verkopen en 
de flikken zullen alleen peren verkopen. 
De rest moet u zelf meemaken, tenzij u 
al in het ziekenhuis ligt.

Dit nummer is ook mijn laatste nummer 
als hoofdredakteur, dat stond al vast 
vanaf het begin van dit akademiejaar. 
Een mens moet brood op de plank krij-
gen en een Schamper voldoet daaraan 
niet. Ik zou u graag mijn opvolger aan-
kondigen, maar die is er niet, want er 
komt een staf van 5 man die deze 
funktie gaat vervangen. Het doet me 
veel deugd te beseffen dat ik voor 5 tel... 
Over dit plan Deman -we hadden het 
kunnen weten- verneemt u alles in een 
volgend nummer, tenzij we weer onze 
subsidies kwijtraken...

DomPer

STILTE
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LAATSTE MAAL



BESTE TITELS NR. 201 - 250

ZONDER TITEL
-Chips : Niet te vreten
Een artikel over Flanders Technology
-Gravensteenbeestenboemel
-Poesie miaaaauuwia
-Zwinaria op dia
-5 voor Elvelvelf (net geen 12)
een 11-11-11-campagne
-Studeren is Fantastieschü!
-Sex, de titel die het altyd doet.
Een titel die elk jaar, éénmaal gebruikt wordt 
voor een saai, maar ernstig artikel waar geen titel 
voor te verzinnen valt!
-Nog even doorbyten, nee niet inslikken 
(tel. Antigif-centrum 02/345 45 45)
-Poupe Maison Film 
-Rumble Fishsticks Film 
-Blinde Vinken-soep 
-De Filet pur van onze literatuur.
5 titels uit een culinaire Schamper.
-Je moe nie zeur nie.
Bij een lezersbrief over Zuid-Afrika 
-Gouverner, c’est mourir un peu.
Titel bij het interview met Prof. Dr. en gouver-
neur van Oost-Vlaanderen, Herman Balthazar. 
-De Para-commando’s van Jezus.
Bij een bespreking van een boek over Opus Dei 
-Venit, Vidit, explodit, in stukskes.
Over de CCC-psychose 
-Van den Bossche ende boome.
Een interview met SP-volksvertegenwoordiger 
Luc van den Bossche.
-Ski zo freen. 
over Skieën
-Kom toe de Tom-Tomklub.
Muziek-nieuws
-LePra-nieuws.
Muziek-nieuws
-Foei seg, dokter Zwynen.
Dr. Wijnen, en zijn numerus- clausus-voorstellen
voor de Geneeskunde
studies.
-Sex, de titel die het niet meer doet.
-Van hetzelfde Laken, een Broeck.
Bespereking van ’Het beleg van Laken’ (Walter 
van den Broeck)
-Is dit de krant van vandaag?
Nee het is de Morgen van gisteren!
Een interview met Paul Goossens, een jaar of zo-
wat voor de Morgen stierf en verrees.

-De eerste Swaeluw is in ’t land.
Frank Swaelen (CVP-voorz.)
-Manken, Loldings, Bultinationals.
Titel bij een lezersbrief van Peter Praet 
(Marxistsch-Leninistische Boerenbond- 
MLB dus)
-Amaai, myne Fnac.
Bange boeken- en platenwinkels-dossier naar 
aanleiding van de komst van Fnac naar Gent.
-Hot Bold 0 0 7  
Prof. Dr. Gijsbrecht 
-Honoré’s kousjes, stadskledy of toga 
-Salto Natale
2 titels bij de ere-directoraten 1986.

-Stop de tyd, pak Maes es!
Lezersbrief over Tijl Maes, die de voorbije 2 jaar 
een honorabele en eerbare functie had bij de 
Dienst Resto’s 
-Het Ryk der Wyven.
Benen open en mond toe.
Naar aan- leiding van een nieuw vrouwenblad 
LILITH.
-Geef my maar mei 1302.
Paul Goossens over mei ’68 
-Roof van de Eeuw:
De verdronken Schampers, 6000 maal blub.
Ooit (lente 1985), werden in onopgehelderde om-
standigheden alle Schampers gestolen. Vermits er 
op de voorpagina een foto met een aantal mensen 
van Protea (tijdens 1 van hun vele mislukte ac-
ties) stond, wisten we wel uit welke hoek de wind 
stonk.
-Je hoort er wel geen fluit van, maar Schamper 
moet ergens mee gevuld worden.
Een programma-overzicht van Radio Toestel, 
toen ze nog in de resto’s moch-ten uitzenden. Het 
gebeurde er echter zo stil dat je er inderdaad 
geen fluitje kon van horen.
-Suys me nog es af.
Bij een lezersbrief over Raf Suys 
-Misschien komt er ’n kind van.
Naar aanleiding van het gemengd ma-ken van 2 
homes. (Met een mooie foto van Boudewijn en 
Fabiola)
-Zet een Jood voor je raam.
’Met de Wetenschap als Excuus, de rol van psy-
chologen, anthropologen en ge-netici in Nazi- 
Duitsland’ (een boekbespreking)

-Moevies in Tawn
films
-Parie Toezjoer 
filmtitel
-Einstein, Zwein
Titel bij de film Tnsignificance’
-To see or not to see
Bij een toneelstuk
-Doe dat uw naald niet aan.
Nog 2 groeven (eerste tussentitel), en de rest is 
ook zever (2de tussentitel).
De redactie was ontevreden over de muziekrecen-
sie, en verzon enkele bijpassende titels.
-Uit het raam springen moet als nutteloos wor-
den beschouwd.
(avonturen in Home Boudewijn)

Toen er es iemand uit een raam van Ho-me 
Boudewijn sprong, en tegelijk half Vlaanderen 
een enorme heisa maakte rond de nieuwste 
Vlaamse "Super-film" Springen!, gebaseerd op 
het boek "Uit het raam springen moet als nut-
teloos worden beschouwd".
-God Ver
Een atheïstische bijdrage van Grand Cru

-Uw Geldof hun leven
N.a.v. het eredoctoraat van Bob Geldof
-Be bob Alulla Addisa beba
idem
-Botha heeft jeuk aan zyn voornaam
"Kennis van de Avond", een boek over Zuid- 
Afrika van A. Brink
-Doe de Soixante-huit, de nieuwste mode uit 
Parys... maakt brokken.
December 1986, de universiteiten beefden even, 
geen pleister kalk kwam er los.
-Sex, de tieten die het altyd doen.
Boven een boekbespreking van ons allergeliefde 
Ann, die wel een andere titel wou.

-Advocaatje spelen
Over de oprichting van de Rechts-hulpboetiek. 
-Schamper,
het blad dat zijn haar liet knippen.
-De man die sneller citeert dan zijn schaduw.
Prof. Dr. Van Meerhaeghe.
-Filoloog tot aan de Toog.
Germanisten spelen toneel (1987)
-There We Go Again...
Misschien wel de meest profetische titel die we 
verzonnen.
Het sierde een artikel over de 8 studentenkandi-
daten van de Raad van Beheer.
Wat later waren we voor de zoveelste keer onze 
subsidies kwijt.
-De man met de piano rond de buik
Boogie Boy

Bovenstaande cover werd een paar jaar 
geleden, maar dan wel veel groter, ge-
bruikt toen de paus himself de Belgische 
tarmac kwam kussen en tegelijk een be-
zoek bracht. "Een mooie aanleiding om 
deze cover te gebruiken", aldus Peter 
Hostens (toentertijd, hoofdredacteur). 
Maar als u de rechter-bovenhoek goed 
bestudeert weet u dat de redactie nat-
tigheid verwachtte. Die kwam er ook. 
Toenmalig rector Cottenie kreeg een 
beroerte bij het zien van deze Scham-
per, maar overleefde het.
Schamper evenwel overleefde het niet 
want het kreeg een verschijningsverbod. 
Het volgende academiejaar -met de 
nieuwe rector De Meyer- besliste de 
Raad van Beheer toch weer een kans te 
geven, vooral onder toedoen van Geert 
Mareels (student-lid RvB).
DomPer

◄------- --------------------------------------------------------------------
THE VERY BEST OF

JA? VAN W AT EIGENLIJK ????

Dit wordt een bloemlezing van de meest markan-
te passages uit artikels gepubliceerd in de num-
mers 201 tot 249. Negenenveertig numers waar 
Schamper drie jaar over gedaan heeft en vier 
hoofdredakteurs aan versleten heeft, Peter 
Hostens, Geert Huysman (maar een paar num-
mers), Jan Du Chau (die voor de gelegenheid 
zichzelf mag ophemelen in dit nummer, wie zou 
het anders doen ?) en de meest recentste en te-
vens laatste hoofdredakteur; Dominic Pertry.

Goed, hier volgen de uittreksels,

Geert Joris in nummer 201 had dit soort artikels 
al lang voorzien, maar we zijn hem 50 nummers te 
vroeg af: "En voor nummer 300 in de reeks ’the 
best of...uitspraken van hoofdredakteurs’, mogen 
ze voor mijn part deze gebruiken: wanneer de 
woorden op een wit blad papier zwaarder gaan 
wegen dan het rolletje van de typmachiene (sic) , 
dienen de toetsen dringend harder te worden aan-
geslagen. Eenvoudiger zou het zijn alleen het lint 
te vervangen. Maar dat hoeven ze er niet bij te 
zetten." Dat hebben we dus wel gedaan en voor 
het overige: wij werken op computer en deze is 
super- lichtgevoelig.

Willy Aerheydt schreef in nummer 206 een 
’schampschot’ over de verkiezingsaffiche van de 
CVP. Toen waren er blijkbaar ook verkiezingen 
en de CVP had er niks beter op gevonden om een 
duim op hun verkiezingsaffiche te plaatsen met 
als slagzin ’op goeie weg’ en eronder (wat keiner) 
’3 jaar Martens’. Willy wou er het fijne van weten: 
"Binnen de SP valt me nu over deze affiche:’die 
duim is niet van ons aller premier. Die duim is te 
slank om van Martens te kunnen zijn. Dat de 
CVP zijn kiezers op een dergelijke manier voor 
de gek houdt is gewoonweg onverantwoord", al-
dus Karei en Louis. "Je reinste bedrog, vuile 
volksverlakkerij,...". Zo gaat dat nog enkele vellen 
verder, maar onze typiste vindt dat het genoeg
is....Van wie is de duim? Iedereen weigert om
ook maar iets te lossen, niemand weet er zo-
gezegd iets van. Swaelen ontkent als zou de duim 
van zijn hand komen; ’mijn nagels zijn nooit zo 
proper geknipt’ zegt ie zelf. Tindemans heeft ook 
niets met de zaak te maken: ’de bewuste duim is

te jong van vlees’. Eyskens misschien? Diens han-
den zijn veel meer verfijnd. Dehaene dan? Neen, 
de kolenschoppen van Dehaene raken nooit op 
zo’n affiche". Uiteindelijk moest Willy toegeven 
dat hij de duim niet kon thuisbrengen. Maar 
sindsdien heeft de CVP nooit meer een duim op 
haar affiche geplaatst. Dat is de Waerheydt.

Eigenlijk moeten we er ook ’GeHakt’ (een serie 
editorialen van Geert Huysman) insteken, maar 
als we dat goed willen doen, zouden we een ganse 
Schamper ermee moeten volschrijven. Dus hou-
den we het bij dit stukje (GeHakt was namelijk 
woedend op zijn buren-kotgenoten die niks an-
ders deden dan vrijen, en hij niks anders dan 
blokken (sic) en de muren niks anders dan mee-
luisteren) : "Nu heb ik niets tegen seks, integen-
deel, ik bezondig me er zelf soms aan en de -als ik 
mezelf even mag vleien, niemand anders doet het- 
trouwe lezer van mijn stukjes zal hebben opge-
merkt dat er geen GeHakt voorbijgaat zonder dat 
er op één of andere manier seks in voorkomt (be-
halve dan dat stukje over de Brug (resto), maar 
wie daarbij ook maar enige seksuele gedachte 
krijgt, hoort volgens mij niet thuis in de 
maatschappij)." Voilà, nu weet u wat er in Gehakt 
stond en waarom het zo veel gelezen werd (of zo 
uitgelezen was).

Bijna weer afschaft

Geert Joris in nr.210 : "Het schamper artikel 
rond de eredoktoraten heeft voor diskussie ge-
zorgd op de raad van beheer van m aart: ’Aanvul-
lend hierbij vraagt raadslid R. Senelle zich af, ge-
let op de vulgaire taal waarin het is opgesteld , of 
er nog verdere subsidies zouden toegekend wor-
den aan het studentenblad Schamper.’ ( notulen 
raad van bestuur 15.03.85 ) Aanvullend hierbij 
willen we opmerken dat, gelet op de scha-
bouwelijke stijl, we prof. Senelle vergeven. We 
hebben hem al genoeg de duvel aangedaan door 
de betwiste benoeming van zijn zoon in zijn eigen 
seminarie naar buiten te brengen. Deze benoe-

ming is ondertussen door de Raad van State ver-
broken. Niet dat die geschiedenis er voor iets tus-
sen zou zitten natuurlijk." Tuurlijk wel.

Dominic Pertry pleegde in nr. 218 een artikeltje 
over de anti-appartheidsdag die W S  op poten 
had gezet en schreef het volgende over de partici-
patie van de Belgische banken in Zuid-Afrika : 
"Helemaal driest wordt het als we bij de Belgische 
banken aanbelanden. Als land staat Belgie op de 
zesde plaats wat betreft de leningen aan Zuid- 
Afrika, dat is stukken beter dan we in Mexico zul-
len doen. " Een paar maanden later stond gans 
België op zijn kop, want de rooie duivels slaagden 
er zowaar in het wereldkampioenschapvoetbal in 
Mexico een vierde stek bijeen te sjotten. Van hel-
derziendheid gesproken.

An Geeraert in datzelfde nummer in haar filmru- 
briekje : " De afgelopen weken was traditie-
getrouw reprises en familiefilms zodat we al be-
gonnen te vrezen dat we deze pagina zouden 
moeten vullen met besprekingen van Zeven kor-
nuiten in Tirol, Kuifje op de hete stranden in Ha- 
wai of Sexy billen in Dachau. " Wij vreesden even 
dat het ging om de billen van Du Chau , ook re- 
daktielid, en dat tussen deze twee een amoureuze 
relatie gegroeid was. Niks ervan. Dachau is nog 
altijd niet Du Chau.

Inleveren

Voor nummer 230 reserveerde de redaktie zoals 
gewoontegetrouw de vierde pagina voor de Kui-
tuur. Eén probleempje maar: maandagavond om 
11 uur -de dealdine was toen al lang gepasseerd- 
was er geen enkele kopij voor die pagina binnen. 
Bij gebrek aan opvulkopijen besloot de lay-out 
ploeg toen maar om er iets grappig van te maken: 
men titelde gewoonweg ’Ook wij besparen vijf en 
twintig procent. Z.m.v. JVW en AG.’ en men liet 
de rest van de pagina maagdelijk wit. In volle be- 
sparingsmanie (1986) van de overheid was dat in-
derdaad een knappe vondst, maar er waren ook 
kluivers die inderdaad geloofden dat Schamper 
moest besparen (en daarover zeer ontsteld wa-
ren) niet beseffende dat deze ingreep geen enkele 
besparing opleverde want vier pagina’s zonder 
tekst kost evenveel als vier pagina’s met tekst (be-
halve de slijtage van het tikmasjien dan).

Nummer 225 was een mooi en volwaardig num-
mer (met artikels, foto’s, titels en alles derop de 
deraan), maar behalve de redaktie heeft niemand 
het ooit gezien. Reden: één of andere onverlaat 
was met de ganse oplage gaan lopen en heeft die

nooit meer terugbezorgd. En aangezien wij op de 
cover een foto hadden geplaatst van een miskleun 
van Protea (groepering die ’zogenaamd’ ijvert 
voor juiste informatie over Z.-Afrika, waarom bv. 
niet over Chili) hadden wij direct een vermoe- 
den...maar hebben dat nooit hard kunnen maken.

Wij moeten wegens plaatsgebrek (een euvel dat 
verleden jaar niet bestond) onmiddeiijk doorsjas- 
sen naar nr.246; Schamper-Vermoord, een num-
mer dat de redaktie met privé-sponsering in el-
kaar bokste nadat de subsidiekraan was toege-
draaid door de GSR. (U weet onderhand wel 
waarom). In Schamper Vermoord eiste de redak-
tie hetvolgende:

"WULDER VRAGEN:
-dat de beslissing van de GSR wordt in-
getrokken
-dat de subsidies gedeblokkeerd worden 
-dat de redaktieleden smartgeld krij-
gen...

DomPer met dank aan N.B. en DyM

REPRODUCT
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EVERYTHING YOU ALLWAYS WANTED TO KNOW
ABOUT THE RESTO’S ii
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FilLMS IN GENT

CINEMANIE GANTOISE
3 c in em aza len  e n ’ afe

Sint-Annaplein 63 
Gent IZuid) 

091/25.08.45

5 F 1 L M 2 A
Dagelijks 3 films

L E IM ; J* 
S

om 20 en 22u30
$

P 1 L M C A F  É ■ 8
Dagelijks van &
D u 15 tot 3 uur IC*

akkoord.

THE UNTOUCHABLES is heel knap 
in beeld gebracht, maar ik dacht dat dat 
het minste is dat je kunt verwachten van 
Brian-de-Palma-met-een-reusachtig- 
budget.
akkoord. De Niro is meesterlijk als Al 
Capone ( mensen die iemand met een 
honkbalknuppel de hersenen inslaan als 
ze tegenspreken, kunnen trouwens altijd 
op m’n sympathie rekenen) en Sean 
Connery is imponerend Malone tot net 
voor z’n doodstrijd, die verzuipt in al te 
veel bloed.
maar (en rond dat woordje draait het al-
lemaal - er zijn teveel ’maren’), ik vind 
(eigenlijk zelden iets, maar ik blijf kop-
pig zoeken) dat er onder dat laagje 
vorm ook nog iets meer moet zitten dan 
een slap verhaaltje dat stikt van de cli-
chés. of bent u tevreden met het niets, 
als er een glanzende geschenkverpak- 
king rond zit? indien ja, kom ik graag op 
uw volgende verjaardagsparty. maar ik
zal wel niet uitgenodigd zijn.
* * *

oorlog.
TAXI DRIVER en BIRDY gaven een 
beklemmend beeld van de (toevallig 
Vietnam) lidtekens die een gedirigeerde 
slachtpartij in de hersenen kerft: het
verhaal van mensen en wat ervan over-
blijft. zo is het goed.
Maar van zodra men de helikopter in-
klimt om eindeloos beslijkte slagvelden 
te tonen, vol verdwaalde vloekende 
menselijkheid en kogels, springt ergens 
in mij m’n zorgvuldig gecultiveerd scep-
ticisme oncontroleerbaar naar boven, 
want, zo is het niet goed: PLATOON, 
gemaakt met ’de oscar op het nacht-
kastje’ in het voorhoofd, was emotieloos 
en pretentieus: het air van ’wij kunnen 
toegeven dat we fout waren - maakt ons 
dat niet een beetje juister?’ ergens in de 
eindeloze vlakte daartussen (APOCA-
LYPS NOW, THE DEER HUNTER) 
ligt FULL METAL JACKET, en eigen-
lijk doet dat allemaal niet ter zake, want 
wat KUBRICK in beeld heeft willen 
brengen is de oorlog in z’n hoofd, het 
moet daarbinnen donker en verward 
zijn: kostschooltrauma’s (de eeuwige
dikkerd, braaf zijn en mond houden, in 
god geloven, masturberen) en de

macho-drang naar militarisme van het 
ziekelijk mager mensje spelen knoopje 
in z’n hoofd, vernederen en vernederd 
worden, master and servant.

universeel of nietszeggend? gelukkig 
blijft de vraag, zodat het interessant 
blijft zelf te gaan kijken, en ja, de VS is 
de moordenaar, de butler was verhin-
derd.
* * *

(beter is het, voor hetzelfde geld, een 
moviebox met CLOCKWORK 
ORANGE te huren, ook dehumanisatie- 
proces. ook Kubrick. maar zonder sto-
rende ’wetenswaardigheden’ als Viet-
nam in Londen, genummerde geimpor- 
teerde palmbomen en Vietcongs, bran-
dende autobanden.), maar dat tussen 
haakjes.
***

je
hebt het misschien al gemerkt: ik heb 
vaak last van bijwerkingen en nevenver-
schijnselen na het bekijken van een film. 
van BARFLY kreeg ik vreselijke dorst, 
van THE UNTOUCHABLES werd ik 
ongesteld, van BLUE VELVET lichtjes 
paranoide. en toen ik na SOME KIND 
OF WONDERFUL buitenkwam, was ik 
verliefd.

WATTS (MARY STUART MASTER- 
SON - te onthouden) drumt, ze mept 
alle frustratie van zich af. het ritme van 
haar slagen is de hartslag van de film. ze 
is heerlijk rad van tong ("if you break his 
heart, i’ll brak your bones"), maakt het 
kruisteken met haar linkerhand en blijft 
verbluffend aantrekkelijk in jongenson-
derbroeken. SOME KIND OF 
WONDERFUL is het decor waarin zij 
schittert, tot zover het meisje, tot zover
de film.
***

BEDROOM WINDOW, subtiel vertaald 
als ’De Valse Getuige’, is zo’n goeie 
ouwe thriller die in crescendo naar het 
einde piekt, alleen jammer dat hij zo 
langzaam op gang komt. ik zou wachten 
tot hij op televisie komt. maar dan zeker
kijken.
* * *

in de SPHINX is het goed toeven, de

juffrouw aan de kassa lacht je vriendelijk 
tegemoet, blij dat er iemand opdaagt, in 
de zaal zit niemand tegen je ellebogen te 
stompen én er draaien films die de 
moeite waard zijn. HAVINCK is een 
mooie, tedere meisjesdroom met flar-
den nachtmerrie, THE DARK SIDE OF 
LOVE is een vochtige droom met één 
heerlijk erotische scene zonder enig 
bloot en THE BIG CHILL is een ver-
loren droom, een generatie zonder ide-
alen die -helaas- niet zo boeiend conver-
seren als verwacht.

voor spitse dialogen blijft u op woensdag 
gewoon thuis. BRUCE WILLIS en 
CYBIL SHEPPARD zullen u verblijden 
met knetterende hersenkronkels en re-
plieken als vlammenwerpers in het bril-
jante MOONLIGHTING.

zo, dat moest ik even kwijt.

* **

THE UNTOUCHABLES * voor mij 
(Deca)
**** voor de meesten
het is maar hoe ie’t bekiikt. 
ik zeg al niets meer.
FULL METAL JACKET **1/2 (Deca) 
SOME KIND OF WONDERFUL **1/2 
(Deca)
BEDROOM WINDOW **1/2 (Deca) 
HAVINCK *** (Sphinx)
THE DARK SIDE OF LOVE **
(Sphinx)
THE BIG CHILL ** (Sphinx) 
MOONLIGHTING **** (televisies, alle 
merken)

*** toemaatje voor de fans:

de beste films van 87:
ZWARTE OGEN,
BLUE VELVET,
ANGEL HEART.

ja jan, volgens mij...

Zeemeerminnen in de 
Skoop
I’VE HEARD THE MERMAIDS SING-
ING van Patricia Rozema (een Cana-
dese film) was een revelatie op de 
’Quinzaine des Réalisateurs’ van het 
filmfestival te Cannes -waar ik natuurlijk 
niet zelf bij was, maar ik heb ruim-
schoots de schade kunnen inhalen op 
het filmfestival van Gent. Tve heard the 
mermaids singing’ behoort ongetwijfeld 
tot het beste van wat er op het jongste 
filmgebeuren werd getoond, en mag bij-
gevolg niet gemist worden!

Het hoofdpersonage is een roodharige 
bleke en al even bedeesde meid die in 
een kunstgalerij gaat werken. Ze koes-
tert een bijna hypnotische bewondering 
voor haar bazin, een elegante, verfijnde 
en ietwat snobistische dame. Verlegen 
als ze is, maakt ze niks anders als fouten 
en wordt zo een perfecte underdog, een 
lieftallig personage waarvoor je onmid- 
delijk sympathie gaat koesteren.
Haar ganse levensverhaal vertelt ze voor 
een videocamera -waardoor de hele film
eigenlijk 1 grote flash-back is- en ze 
neemt ook prachtige zwart-wit-foto’s en 
creëert zo een droomwereld waarin ze 
kan wegvluchten voor de realiteit (een 
bekend filmisch gegeven).
In de film wordt dit laatste vertaald in 
zwart-wit-beelden met grove korrel en 
het is tijdens het nemen van één van die 
foto’s dat ze ook echt de zeemeermin-
nen hoort zingen. Een film die ook on-
genadig afrekent met het snobisme in de 
kunstgalerijen, inventief, soms ook grap-
pig en vooral zeer, zeer sympathiek. Na 
’Le Déclin de PEmpire Américain’, een 
2de uitstekende Canadese film die je 
kunt zien in de SKOOP.

DomPer

BOEKEN

BOEKENTOREN
NOG ALTIJD NIET OMGEVALLEN

De klus is weer eens geklaard: met pijn-
lijke precisie heeft een zachte, maar kor-
date hand Jef Geeraerts, "éminence gri-
se" van de Vlaamse letteren, van zijn 
vaste stekje in het Antwerpse Bouwcen-
trum losgevezen en weer voor een jaar 
richting Drongen verbannen. De mini-
maal belezen lezer heeft het door: de 
51ste Boekenbeurs zit er op. Als 
verwoe-de boekenfreak -tegen mijn pen-
sionering hoop ik een respectabele bibli-
otheek opgebouwd te hebben, helaas 
kom ik zelden aan lezen toe- voelde ik 
me moreel verplicht om de reis naar het 
verre Antwerpen te ondernemen. Daar 
sjokte ik als in een mooie droom door 
de met boeken geplaveide gangen, staar-
de ik met open mond naar 1001 be-
roemde Vlaamse auteurs en besnuffelde

ik hongerig de nieuwe boekenoogst.Hier 
op tafel ligt de buit van mijn dagexcur- 
sie.Onder het motto "geef een eenzame 
eens een goed boek voor kerstmis" pluk-
ken we voor u enkele aanradertjes uit 
het overweldigende aanbod. Nieuwe 
wijn in een ouwe zak is "De Romeinse 
Suite" (Manteau), de versbakken mis-
daadroman van Jef Geeraerts, die er 
ieder jaar opnieuw in slaagt om op de 
Boekenbeurs een nieuw boek te presen-
teren. Wie bij de hond slaapt, krijgt z’n 
vlooien, zei de teef. Deze waarheid ge-
trouw, heeft Eleonore Vigenon, Gee-
raerts levensgezellin, nu ook de jeuk in 
de vingers gekregen en een boekje ge-
baard ("Moeders", Manteau), waarin be-
kende Vlamingen hun moeder uit de 
doeken doen (ahum).De 2 W.Ruyslinck-

fans delen we graag mee dat hun idool 
eveneens een nieuw boek uitheeft: "Stil-
le Waters" (Mant.). Over diepe gronden 
en meer van dat fraais.Bij uitg.H (niet 
zo egaal rosé gekleurd als de naam mis-
schien doet vermoeden) noteren we "De 
eeuw die Beiroet heet", dikke turf van 
Portocarero, A Belgian in New York, en 
"Cortèz,of de val", een historische ro-
man van grote brilsmurf W.Spillebeen. 
De Bezige Bij tenslotte haalde Paul 
Koeck binnen en publiceert zijn "Water-
proef' en Ivo Michiels’RvhG- cover 
"Vlaanderen,mijn land".
De Mooie Jonge Goden van daarnet 
zijn ook alweer van hun (eendags)voet- 
stuk gevallen. Slechts enkelen boeren 
rustig door: de fantastische Tom
Lanoye, oppergod Brusselmans himself 
natuurlijk ("Zijn er kanalen in Aalst", 
uitg. Bert Bakker) en ook wel Stefan 
Hertmans, die nu eindelijk met "De Ge-
stolde Wolken" (Kritak) de erkenning 
krijgt die hij al lang verdient. De Dag 
Dat Het Zonlicht Niet Meer Scheen,

was 17 januari ’87, de dag dat Mare Mij- 
lemans (29) schandelijk vroeg de pen 
aan Maarten gaf.Niet te missen is zijn 
"Mijl op 7" (Kritak), het nagelaten werk 
van een genie. Mijn bloedsbroeder, een 
notoir Mijlemans-kenner, vertelt u er 
elders meer over.
Verder onthouden we dit jaar ook voor-
al het dichterlijk debuut van Elsje Hele- 
waut, de frêle nimf van het briljante trio 
Elisa Waut."Het arme huis van gisteren" 
(Dedalus) is aardse poezie van een he-
mels meisje.Koester het aan je hart. 
Bekend van radio en T.V. én dus popu-
lair zijn Michel Follet ("Foorwaarts", 
stukjes over kermistoestanden, uitg. De-
dalus) en sportjournalist Jan Wauters 
("De zweetgeur van de sport"),sportco- 
lumns met een reukje aan.
Tot slot een opstekertje: de nieuwe Phil 
Bosmans is uit! "Neem je tijd om geluk-
kig te zijn". Met een vrouw, een man, 
een hond of een kerstboom, voor mijn 
part. Maar geef MIJ maar een boek.

(PieV)



TONEEL

VAN HETZELFDE LAKEN 
EEN BROEcK WALTER ?
De boog kan niet altijd gespannen staan. 
Gedurende de hele maand december 
(en deze Schamper verschijnt eigenlijk 
al twee weken te laat, waarvoor excuses) 
kan je in Arca elk toneelstuk aan een 
studentenprijsje gaan zien. Omdat de 
Goeie Sint u spijtig genoeg al enkele ja- 
ren om onverklaarbare redenen mijdt, 
heeft het Arca-theater eens zelf in de 
zak gegrepen: Je betaalt slechts 150 fr. 
(studentenkaart meebrengen), en krijgt 
bovendien achteraf, op vertoon van je 
ingangsticket (!), nog een gratis drankje 
:pils of frisdrank. Schamper, uw blad, 
ging zelf al één van deze stukken voor u 
gaan controleren. Het is trouwens het 
stuk dat het meeste voorstellingen tij-
dens de week kent (voor de andere: zie 
agenda):"De Broek".

Na het sympathieke "Gebroed onder de 
maan", en het teleurstellende "Pas de

deux", is er dus nu een derde stuk in 
Arca: "De Broek" van Carl Sternheim, in 
een regie van Jappe Claes. Net zoals in 
"Het Gebroed" worden mensen ontleed. 
Toen was het een soms te karikaturaal 
"milieu", nu betreft het een burgerlijk 
echtpaar en hun entourage.
In "De Broek" worden 5 personages ten 
tonele gevoerd. Een gelukkig getrouwd 
koppel, de weetgierige buurvrouw, en 
twee buitenstaanders. Deze twee rekels 
hebben gezien hoe Luise, die getrouwd 
is met de ambtenaar Theobald Maske, 
haar onderbroek verloor tijdens de ko-
ninklijke parade.

Ze huren elk een vrijstaande kamer bij 
hen thuis (zie foto). De eerste, een ego-
centrisch intellectueel (hoewel hij niet 
veel meer doet dan met namen goo-
chelen), loopt z’n lichamelij-ke - (pik) 
en z’n geestelijke sublimatie (dè Vrouw)

achterna. De andere, een pafferige coif-
feur, heeft behoefte aan nestwarmte. 
Het wordt allemaal niet slecht uit de 
doeken gedaan, maar laat toch de kijker 
vaak op z’n honger zitten. Soms dringt 
een gesprek diep in de tragiek van een 
mensenleven door, maar dit wordt dan 
teniet gedaan door een voorspelbare 
wending. "De Broek" slingert tussen psy-
chologie, en de lach die lingerie, in een 
spotlicht gevangen als een wit konijntje, 
oproept. De personages (behalve het 
echtpaar) zijn onecht. Op momenten wil 
men te duidelijk zijn (de intellectueel 
die het plots maar niet kan begrijpen dat 
Theobald Nietzsche niet kent), en op 
andere ogenblikken gaat een genuan-
ceerd onderwerp als prostitutie verloren 
in een zwakke verwoording.

Deze regisseur heeft niet durven 
kiezen, denk ik dan. De acteurs waren 
nochtans goed, de humor niet echt 
banaal, en de ensce-nering (hoewel vrij 
traditioneel) mocht er zijn. Alhoewel ik 
niet begrijp dat men hier de studenten 
binnenhuisarchitectuur uit de Bijloke op 
afstuurt.

De toeschouwer zit met de indruk er-
gens een pointe gemist te hebben.In "De 
Broek" zit er nochtans goeie stuff: de in- 
tellecto met oppermens-trekjes; de een-
zame maar botergeile buurvrouw; de 
sympathieke Luise met een heldere kijk 
op de zaken; en haar man Theobald, die 
klein en nietig door het leven stapt, 
maar in feite een schatje is. De vijfde rol 
is bladvulling, een toneelpersonage. De 
centrale vraag is wat men van het leven 
verlangt. Invalshoeken genoeg dus, maar 
het bleef te halfslachtig om echt te kun-
nen boeien. (PolS)

"De Broek" van Carl Sternheim 
Vertaling en regie: Jappe Claes 
Op wo,do, vr en za t.e.m. 2 januari, 
om 20u.
Tickets: 15Ofr.(O91-251860)

"Ritter-Dene-Vos"
van Thomas Bernhard 
Regie: Karst Woudstra 
Data: 12,13,14, 19 en 26,27, 28 dec, 
om 20u.
Tickets: idem-dito

MUZIEK

HEAVY METAL DAYS
LAWAAI MET DE L VAN LEMMY

Hardrock wordt al sinds mensenheuge-
nis stiefmoederlijk behandeld door al 
diegenen die denken de wijsheid in 
pacht te hebben. N.a.v. Rock on Mon- 
day besloten we eens die scène door te 
lichten.

Het eerste kwartier werd het al duidelijk 
dat 95 procent van de bezoekers van 
Hard-rock festiviteiten agressief ogende 
maar toch vredelievende bedoelingen 
hebben. De zware jongens in battle- 
dress hebben hun omvang meestal meer 
te danken aan bier dan aan powertrain- 
ing. Een of andere illustere zanger van 
Metal Church zei ooit eens tot een 5000- 
koppig publiek "We’re one big family, 
and this we gotta show them". Deze on-
derlinge verbondenheid kwam al direkt 
tot uiting: velen begroeten elkaar als 
broers, weinigen als zusters (this is a 
man’s world).

Om 8 uur stipt betraden de, voorname-
lijk blonde, band-leden van Destruction 
het podium. Het geheel kon samengevat 
worden in: veel haar, veel noten per se-
conde , veel decibels... weinig muziek.
Dit Duits trash-gezelschap steeg niet 
boven de clichés van hun genre en slaag-
den er bijgevolg niet in de gemoederen 
te verhitten. Toegegeven: sommige 
nummers hadden een sterk begin, maar 
halverwege het nummer storte het ge-
heel als een chaotische pudding in el-
kaar.

Om half 10 begon King Diamond, ex- 
zanger Mercyful fate,de trommelvliezen 
van het publiek te teisteren. Wat als 
Black metal moest doorgaan, leek eer-
der op een uit de hand gelopen zwarte 
mis, opgeluisterd met derderangs spe-
cial effects zoals vlammende gitaren 
(letterlijk), brandende menselijke been-
deren en consoorten. Toch was King Di-
amond in staat al enkele nekken in be-
weging te brengen, zodat wij al de eerste 
hoop haar in ons gezicht kregen. Eén 
van de ondertekenden was voor de 
eerste keer getuige van het fenomeen 
"headbangen" en wilde al onmiddelijk de 
psychiatrische afdeling v.h. UZ waar-

schuwen. Een vriendelijke hardrocker 
lichte hem echter in over het belang van 
dit ritueel.

Bij de eerste tonen van motörhead werd 
het voor iedereen, uw toegewijden in-
cluis, teveel en gaven de 750 aanwezigen 
een staaltje van collectieve headbanging 
gepaard gaande met slamdancing weg. 
Motörhead was ... Motörhead. On-
danks de leeftijd van zanger Lemmy (42 
jaar) behoort deze groep nog steeds tot 
het kruim van de Heavy Metal scene. 
Twee gitaristen, een bassist-zanger en 
een drummer zijn nog altijd het beste 
ingrediënt om een menigte tot extase te 
brengen. Zowel oude nummers als Ace 
of Spades of gloednieuwe,bv. Eat the 
rich, tonen aan hoe rockand roll moet 
zijn: kort en krachtig. Voortaan nemen 
wij een abonnement op concerten van 
Motörhead, zeker weten.

LEMMY

Voor wie dacht dat het publiek enkel 
bestond uit barbaren & ongeletterden, 
kunnen wij u vertellen dat wij zelfs stu-
denten filosofie, rechten, landbouwwe-
tenschappen en germaanse zien head-
bangen hebben. Zeg nu zelf, zijn zij de 
idioten of zijn dat de afwezigen? Zelfs 
onze aanvankelijk ongeruste redacteur is

nu voorstander om iedereen eenmaal in 
zijn leven te verplichten tot het bijwonen 
van een Heavy Metal concert. Op die 
manier laat men tenminste alle vooroor-
delen varen, en ten tweede zal je zeker 
terugkomen. H.M. is net zo besmettelijk 
als aids, alleen ongevaarlijker.

NO BATTLEDRESS REQUIRED!
Defenders of the Faith: WD & IDEE

Terwijl de helft van de wereldbevolking 
zich bezig houdt met het hamsteren van 
kerstbomen, kunnen de andere Zombies 
hun hartje ophalen aan een soul-optre- 
den van EDDIE FLOYD, de geestelijke 
vader van ’Knock on Wood’. (di 15 dec 
1987, in de VOORUIT, voorverkoop : 
250 fr; inkom : 290 fr; aanvang 22h. 
Meer info bij EPIROCK, 091/22 94 53)

Tijdens de steretj esnacht zorgt de 
Vlaamse Ekonomische Kring voor be-
tere ontspanning dan datgene wat nor-
maal op zo’n avonden gangbaar is: Ze 
organiseren een Studentenkerstfeest in 
een tent op het Sint Pietersplein met 
gigs van o.a. Cannes - a- Cher, Won Ton 
Ton en de alom geprezen Raymond . 
Won Ton Ton met Bingo- presentatrice 
Bea van der Maat is het logische uit-
vloeisel van Chow Chow , die ooit een 
finaleplaats behaalde in Humo’s Rock 
Rally. Sinds kort worden ze weer op 
radio en TV geplugd met het voortref-
felijke T Lie and I Cheat’. Laat je vooral 
niet misleiden door dat ene nummer, 
live halen ze zeker hun ruiger werk 
boven. Bea’ s charisma op het podium 
( cfr. Chow Chow destijds en recentere 
gastoptredens met de LSP- Band ) staat 
garant voor een uurtje pretentieloze 
ontspanning. Raymond , mijn adoratie 
voor hem heb ik nooit onder stoelen of 
banken weggemoffeld, zal het geheel 
afsluiten. Een tijdje geleden was hij in 
Café de Rector (Stalhof) alwaar hij er 
op een meesterlijke wijze in slaagde het 
zatte en arrogante publiek uit te lachen 
zonder dat ze het door hadden. Ik vraag 
me dan ook met spanning af hoe hij op 
het kristalnachtpubliek zal reageren.
Zou je het voor een keer willen laten 
om telkens om z’n successen te 
schreeuwen? Dan zal ik eindelijk eens 
een concert van hem kunnen verlaten 
zonder plaatsvervangende schaamte.

Dank u van harte !!!

Een reden te meer om te gaan is het feit 
dat een gedeelte van de opbrengst naar 
"PIERLEWIET VZW' ( vakantiekampen 
voor minder begoede kinderen) gaat. 
Schamper verloot onder z’n lezers 5 
VRIJKAARTEN geschonken door 
V.E.K. Als de bliksem een gele brief-
kaart naar: Schamper-V.E.K; sint- pie- 
tersnieuwstraat 45 met de vermelding 
wat je van Raymond z’n nieuwe single 
vindt.

Don. 17 december 20.00u.
Inkom:200fr. (wk. 150fr.)

Op 20 december zijn de FABULOUS 
THUNDERBIRDS te gast in het socia-
listische bolwerk ’Met zijn allen 
VOORUIT’. Ze spelen als geen ander 
de Texaanse Blues met het broertje van 
STEVIE RAY VAUGHAN op gitaar. 
Door plaatsgebrek (excuse me ) kan ik 
niet verder ingaan op die avond. Ik ver-
wijs dan ook door naar de J.H. en 
PDW’s van deze wereld.

Op 25 januari krijgt Ted Hawkins nog 
eenmaal de permissie om de gevangenis 
te verlaten en z’n thing te doen. In de 
wandelgangen wordt er beweerd dat hij 
live niet veel toevoegt aan z’n muziek, je 
zou enkel een bierbak, een ouwe vent en 
een versleten gitaar zien... Aan die per-
sonen kan ik melden dat diezelfde wan-
delgangen fluisteren dat het Vlaams 
Blok de volgende verkiezingen zal win-
nen. Voor diegenen die deze logische 
redenering niet kunnen volgen, Ted 
heeft de soul en de blues en zal je on-
getwijfeld verrassen op naakte versies 
van pakkende levensliederen.

Aan de Sint vraag ik dit jaar dat hij ach-
tereenvolgens John Cale en Tom Waits 
naar hier zou halen. Deze twee artiesten 
waren afgelopen maand in Europa en 
zijn vergeten bij mij op theevisite te 
komen. Ofwel zou het aanschaffen van 
ticketten voor buitenlandse concerten 
beter geregeld moeten worden, ofwel 
komen die klojo’s maar naar hier .

Tot volgend jaar, uw trouwe huisslaaf 
W.D. voorheen Rusty James.


