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WANNEER DOET TOGO IETS VOOR ONS ?
In een vorig leven herbergde het gloednieuwe 
Schamperlokaal een rij toiletten. De toiletten zijn 
er nu niet meer, maar de stank is gebleven. Nu 
hangt er in dichte walmen het zweet van noeste 
werkers. Ik word er doodmisselijk van. Mijn enige 
uitweg uit deze ellende is het raam, dat een 
prachtig panorama op het rectoraat biedt. Links 
vang je nog een glimp van de straat op. Ik zie er 
een mooi meisje met een rugzakje. Zij zal nooit 
bergen beklimmen en toch torst ze het leven met 
zich mee. Haar leven. Ik kan haar niet helpen, 
want ik ben een melancholische dwaas, met een 
hoofd vol Triffids en een ongeneeslijke neiging 
tot afdwalen. Als dit verschijnt, zal Mare Mijle- 
mans net een jaar dood zijn. Maar wie geeft nu 
nog iets om Mijl en vooral: wie kan het een barst 
schelen waar ik om geef? Grote Broer Filip Lefe- 
vere drukte me op het hart om vooral niet meer 
over mezelf te schrijven. Vooruit dan maar: van 
nu aan richten we ons op de toekomst. En de toe-
komst is STUDENT AID, zo staat hier op mijn 
papiertje. Hop met de geit!

Hier begint het artikel
Voor wie het nog niet mocht weten:
Student AID is een actie van studenten ten voor-
dele van VREDESEILANDEN en OXFAM.
Met de opbrengst worden projecten in Togo en 
Mozambique gesteund.

Togo is één van de 40 minst ontwikkelde landen 
ter wereld. DAPAONG bevindt zich in het noor-
delijk savannegedeelte van het land. Dit gebied 
kampt met twee enorme problemen: de ontbos-
sing (brandhout, nodig om water te koken) en de 
verregaande erosie door de water "run-off' over 
onbegroeide oppervlakten. Om deze "run-off’ te 
bestrijden, wil STUDENT AID kleinschalige stuw- 
meertjes aanleggen. De roofbouw wil men bestrij-
den door het verschaffen van efficiëntere houtka- 
chels.

Mozambique kampt met problemen van totaal 
andere aard. Sinds 1980 wordt het verscheurd 
door een bloedige burgeroorlog. De rebellen krij-
gen steun van Zuid-Afrika. Door dit alles dreigt 
Mozambique een nieuw Ethiopië te worden. 
OXFAM wil in de provincie Nampula een water- 
bevoorradingssysteem op poten zetten. De bouw 
van 60 waterputten wordt gekoppeld aan technis-
che vorming. De vorig jaar aan de RUG gespon-
sorde zwemmarathon steunde ditzelfde project.

Het Programma
Even concreet nu: wat mag u de komende weken 
nu eigenlijk allemaal verwachten?
Op zondag 7 februari gaat een nationale studen- 
tenliftaktie door. Gesponsorde studenten zullen 
dan de universitaire ronde van Vlaanderen afleg-
gen, d.w.z. zullen zich liftend van de ene univer-
siteitsstad naar de andere begeven. Deze aktie 
gaat door in samenwerking met Taxi-stop. 
Geïnteresseerden kunnen terecht in café "De 
Mol" , Overpoortstraat. Dat is ook het grote ver-
zamelpunt op zondag 7/2.

Maandag 8/2 is de dag van informatie en voor-
lichting. De student die alles wil weten over de 
problemen waarmee onze Afrikaanse broeder ge-
confronteerd wordt, komt dan ruimschoots aan 
zijn trekken. De organisatoren tillen hier zelf erg 
zwaar aan. Ze benadrukken met klem dat STU-
DENT AID meer wil zijn dan een puur paternal-
istische liefdadigheids-instelling . Ze stelt zich het 
ambitieuze doel de student bewust te maken van 
wat er in de wereld zo allemaal verkeerd loopt. 
Met het oog hierop , is het de bedoeling dat op 
maandag 8/2 in iedere faculteit een tweetal les-
uren gevuld wordt door lezingen, gegeven door 
groepjes van twee ontwikkelingsspecialisten (tel-
kens één van OXFAM en één van Vredeseilan- 
den). Niet overal blijken de proffen even happig

om een lesuur aan deze lezingen af te staan. 
Daarom staat de definitieve lijst (waar, wanneer, 
tijdens welke les?) nog niet helemaal vast. Hou al-
vast de affiches met het definitieve programma in 
het oog.

Maar er is meer: diezelfde maandag 8/2 gaat er 
van 11.30u tot 14.00u in resto Overpoort een ten-
toonstelling door, waarin Oxfam en Vredeseilan- 
den hun projecten voorstellen. Er zijn ook twee 
videobanden te bekijken: "De hak en het visnet” 
(over Mozambique) en "Ontwikkeling luidt de 
toekomst in (over Togo). Deze banden duren res-
pectievelijk 5 en 20 minuten. Op hetzelfde mo-
ment loopt dan in Kunstzicht, eveneens in resto 
Overpoort, de tentoonstelling "Water" van de be-
kende fotograaf John Vink. Op treffende wijze il-
lustreren zijn foto’s de gevolgen van de schijnbaar 
onstuitbare opmars van de Sahel. Ook uw lang-
zamerhand steeds maar luider protesterende in-

wendige mens wordt niet over het hoofd gezien. 
In alle resto’s staat voor u een exotische maaltijd 
klaar met de veelbelovende naam "Chicken Kapi- 
tan”. Wij mochten er al eens aan ruiken en kun-
nen het u van harte aanbevelen. Maar vergeet 
niet te betalen. Het is voor een goed doel, re- 
member.

Nog laten we uw oren niet met rust. ’s Avonds is 
er om 20u in aud.E van de Blandijn een film en 
niet zo maar de eerste de beste: "Coup de Tor- 
chon" van Bertrand Tavemier en met Philippe 
Noiret, Isabelle Huppert en Dominique Pertry in 
de hoofdrollen. Voorwaar een prachtkans om een 
klassiekertje nog eens te zien. De film wordt in-
geleid door Jan Temmerman, filmrecensent van

de krant die durft. Deze druk bezette maandag is 
een organisatie van het Werkgroepenconvent.

Na het intellectuele gedoe van de maandag, komt 
een dolle dinsdag (9/2) met een sportief-ludiek 
programma.
Alles gaat door in het Sportpaleis vanaf half 7. 
Onder voorbehoud kunt u zich aan hetvolgende 
verwachten: een partijtje zaalvoetbal tussen de re- 
serven van AA Gent en een studentenploeg, een 
basketball-match met o.a. de Amerikanen van BC 
en Hellas Gent, een wielerwedstrijd (nou ja) tus-
sen Roger Devlaeminck en Willy Debosschere en 
als top of the bill: uw favoriete proffen die straf-
schoppen voorbij Wim De Coninck, doelman van 
herfstkampioen FC Antwerp, zullen proberen te 
trappen. Gaat allen daarheen en rust daarna goed 
uit voor de spetterende finale van STUDENT AID 
1988 : de grote happening op woensdag 10/2 in 
zaal V ooruit.
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Top of the bill
Vier wereldberoemde acts zullen er dan voor u 
het beste van zichzelf geven: MAM, The Popgun, 
The Nits en Hans de Booy. Hoeven deze heren 
nog enige verdere introductie? Zo ja, hier komt 
ze! MAM bestaat uit een viertal sympathieke Ne-
derlanders (voor wie aan het bestaan van sympa-
thieke Nederlanders mocht twijfelen, hier zijn er 
een paar), dat de goede gewoonte heeft om in pi- 
ama op te treden. Dit impliceert niet noodzakelijk 
dat hun muziek slaapverwekkend is. Een beter ge-
ïnformeerde collega gewaagt zelfs van een opwin-
dende podiumact. "The Popgun" vormt de Belgis-
che eend in deze verder uitsluitend Hollandse 
bijt. Het duo dat onder deze naam aan de weg 
timmert, tekent voor pretentieloze popdeuntjes, 
die doorgaans niet onaangenaam in de oren klin-
ken. "Oh, what a day" en "Always alone" zijn u 
zeker bekend.

"The Nits" is een Hollandse groep met smaak (al 
heel wat zeldzamer dan de categorie sympathieke 
Nederlanders). Jaren geleden wekten ze al heel 
wat interesse met uiterst verfijnde nummers als 
"Nescio" en "Sketches of Spain". Nu zijn ze hele-
maal terug met de elpee "In the Dutch moun- 
tains". In verre koude landen zijn "The Nits" 
waanzinnig populair en nu mag eindelijk ook 
Vlaanderen volgen.

Hans de Booy ziet het allemaal wat rustiger. Hij 
vestigde zich jaren geleden in Antwerpen, van-
waar hij om de zoveel maanden nieuw werk op 
ons afvuurt. Een greep uit het uitgebreide aanbod 
grotere en kleinere hits: "Annabel", "Ik hou van 
alle vrouwen" en onlangs nog "De wereld is veel 
mooier als je vliegt". Ik ben benieuwd welke hard-
drug, meneer de Booy hiervoor nodig heeft.

Mark van de Taalstrijd
Het zaakje wordt aan elkaar gepraat door een an-
dere mooie jongen: Mark Uytterhoeven. Lieve 
dames, dat alleen al is een bezoekje aan deze hap-
pening meer dan waard. Ook aan de heren werd 
er gedacht. Tussen de optredens door, gaan er 
modeshows door van het exclusieve "Private Col- 
lection" label. Hiervoor worden nog studentes ge-
zocht, die gratis hun welgeschapen lichaam willen 
lenen om de collectie aan het ongetwijfeld ge- 
ïnteresserd toekijkende publiek te "showen". Kan-
didates zijn bij voorkeur ongeveer lm70 lang en 
hebben maat 36 of 38. Ik ken persoonlijk op zijn 
minst 3 lieftallige jongedames die aan deze voor-
waarden en nog veel meer voldoen, maar u bent 
ook nog steeds welkom, natuurlijk. Voor verdere 
informatie en inschrijvingen kunt u altijd terecht 
bij Leen in het secretariaat van De Brug.

(PieV)

SINGLE

BIG TROUBLE IN PARADISE

Trouwe kijkers van het BRT-programma Bingo 
weten het al: de mannen en meisjes van STU-
DENT AID beperken zich niet tot liften, voor-
lichten en turnen voor Afrika. Ze gaan ook de 
muzikale toer op. In iedere Vlaamse universiteits-
stad vindt op woensdag 10/2 een grote muziek- 
happening plaats (daarover verneemt u meer in 
een ander artikel op deze pagina) en bovendien 
heeft "The STUDENT AID Band" nu een sing-
letje op de markt gebracht. "Paradise" heet het 
ding. (op de flipzijde staat "Morgen Misschien”). 
Beide nummers zijn geschreven door Dirk Mer- 
tens, één van de grote bezielers van dit STU-
DENT AlD-project. Hij vond een aantal Vlaamse 
artiesten bereid om hun stembanden eventjes 
onbezoldigd te doen trillen. De bekendste onder 
hen zijn Bea Van Der Maat, Kurt Van Eeghem 
en de onvermijdelijke Liliane St.Pierre. De muzi-

kale ruggegraat van de LSP-band stond in voor de 
muziek. "Paradise" begint vrij rockend en veelbe-
lovend (meeslepend, zou ik het met de beste 
good-will durven noemen), maar al vlug slaat het 
om in een middelmatig, vrij klassiek deuntje. Met 
Bea Ondermaats zou ik best wei eens de Lesse af 
willen varen, maar haar stem klinkt doorgaans 
valser dan mij lief is. Helemaal te gek wordt het 
als het refrein uiteindelijk losbarst in een van 
kilometers ver voorspelbaar koortje ( Band Aid! 
USA FOR AFRICA.').
Moet deze single op grond hiervan uit de handel 
geweerd worden? Helemaal niet, lieve lezer. 
Globaal gezien is ze zeker niet slechter dan de 
disco-pulp waar zelfs een kwaliteitszender als 
Studio Brussel zich af en toe aan bezondigt. En 
het is voor een goed doel, weet je wel, dus maak 
van je hart geen moordkuil en tel 120 fr neer voor 
een single, die hoe dan ook de geschiedenis in zal 
gaan als. deel van een project, dat volledig door 
studenten gerealiseerd is. Wie het studenten-
zootje kent, weet hoe zeldzaam zo’n initiatief is. 
Gewoon DOEN, dus !

( Crazy Lou en PieV)

Speciale Licentie 
Ontwikkelingshulp

In het kader van de Student-Aid-pagina richten 
we ook even onze tentakels naar deze aanvullende 
licentie. Daarvoor gingen we met 2 studenten 
praten. Dit jaar zijn er een 34-tal inschrijvingen. 
Het gros van deze wordt gevormd door burgerlijk 
en industrieel ingenieurs, economisten, mensen 
uit de geneeskunde en psychologie.
Het cursussenpakket is heel verscheiden. Voor 
iedereen is er een algemeen basispakket met 
daarnaast 4 specifieke richtingen.
- psychologie en pedagogiek
- ontwikkelingsplanning en economie
- publieke administratie
- landbouwwetenschappen

De meeste studenten kiezen voor 3 en 4. Een 
voorkennis is niet vereist maar wordt duidelijk ge-

wenst. Belangrijke namen achter deze licentie zijn 
de proffesoren Doom en Van Bilsen (Rechtsge-
leerdheid), Pauwels (Landbouw), Maton (Eko- 
nomie), Beke (P.R. RUG + Natuurkunde) en 
Van Spaandonck (Socio-linguïstiek).

Deze licentie geeft geen recht op een studiebeurs, 
wat toch een aantal studenten voor deze eenjarige 
(soms ontdubbeld in een cursus- en thesisjaar) 
opleiding afschrikt. Belangrijk is dat deze licentie 
je tot niets verplicht, maar wel voor enkele ach-
tergronden en een ruimere blik op de wereld 
zorgt. Een garantie op werk is het ai evenmin, 
hoewel ABOS, W O B , het voluntariaat en de 
niet-gouvernementele organisaties dit diploma ais 
een positief extraatje beschouwen. Niet elk bedrijf 
is trouwens even happig op studenten die deze 
richting volgden. Sommige bedrijven zijn inder-
daad bang dat je vroeg of laat toch naar het bui-
tenland trekt. Wat wel gebeurt is dat afgestudeer-
den in een filiaal van een Belgische onderneming 
aldaar terechtkomen. Of het hier nog om ontwik-
kelingshulp gaat is een ander paar mouwen.

(GD), met dank aan G. en S.



DEBAT KAMERREGLEMENT

HET KAMERSYNDROOM
GEEN DROOM

In het huis van de gehangene spreekt 
men niet graag over de strop: een alge-
mene indruk na het debat over het ver-
wezenlijken van een kamerreglement, 
georganiseerd door SOJUWE en RKW, 
in aanwezigheid van een stelletje studen-
ten uit de wereld van veiligheid, brand, 
huur en verhuur.

Voornaamste struikelblok voor het op-
stellen van een reglement, lijken de be-
voegdheden van de gemeenteraad en de 
burgemeester te zijn. Geen nieuwtje 
trouwens.Het decreet van 14 december 
1789 betreffende de samenstelling der 
gemeenten bepaalt dat zoiets onder 
meer tot de bevoegdheid van de ge-
meente behoort en er wordt meteen 
maar geciteerd: "de inwoners van het 
voordeel van een goed bestuur verze-
keren, namelijk: de reinheid, de gezond-
heid, de veiligheid en de rust op straten 
en openbare pleinen en gebouwen."
De geciteerde tekst toont duidelijk aan 
dat de politionele bevoegdheid van de 
gemeente bijzonder ruim en veelomvat-
tend is. Desalniettemin mag de 
gemeente niet tussenkomen als ’louter 
partikuliere’ belangen op het spel staan. 
Hier knelt het schoentje.
Kernvraag dus: mag de stad een regle-
ment uitvaardigen ? "Ja!", antwoordde 
het aktiekomitee krachtig en ze verwe-
zen naar recente rechtspraak van de 
Raad van State in die materie. "Nee!.", 
kakelde de Juridische Dienst stad Gent 
op dezelfde vraag terug,"Want men kan 
het gemeentebestuur daarmee toch niet 
voor schut zetten, toch ?" Maar er is 
meer: ook de kontrole op een kamerre-
glement zou een paar stokken tussen de 
wielen kunnen steken. Op grond van ar-
tikel 10 van de Grondwet is de woning 
immers onschendbaar, en mag niet 
iedereen er zo maar binnentreden, zelfs

EDITO

NIETES! NIETES! 
NIETES!

Waar zijn de tijden dat uw dienaar nog met een 
brommer reed? Voetgangers werden joviaal de 
sloot ingeduwd, verbodsborden genegeerd, en het 
oorlogsverleden van vlijtig tuinierende groot-
grondbezitters al passerend nog eens opgerakeld. 
Toen speelde mijn leven zich nog af in lange dre-
ven, waar één op twee voorbijgangers tot het her-
kenbare legertje van dorpsidioten behoorde. De

een burgemeester niet. De Juridische 
dienst achtte zelfs de mogelijkheid niet 
uitgesloten dat, ter preventie, personen 
die zich ’s nachts bevinden in een huis 
waar ze niet geregistreerd zijn, strafbaar 
zouden worden.
Het meisje van Allez De Nez zou dus 
voortaan (nog meer) risiko’s lopen. Een 
domper, nee, dit woord is zo afgeleefd, 
een kurk dus op de fles van talrijke Stu-
dentes Amantis. In ieder geval lijken de 
’revolutionaire’ dekreten van 1789 niet 
voldoende mals te zijn, meer nog: pas 
met wat minder peper en een overheer-
lijk sausje zou het dekreet bij de veilig-
heid van de student in het goede keelgat 
glijden. Mijnheer X. Burvenich van 
brandweer Gent vond het overlijden van 
drie studenten ten gevolge van koolmo- 
noxide-vergiftiging een "statistisch acci-
dent, zonder meer". Hij wijst wel even 
op de ’onveilige ligging’ van kamers en 
de materialen waaruit ze zijn opge-
bouwd, maar kon het toch even niet la-
ten nog uit te halen naar de jongeren: 
"Het is uiteraard zo dat bij de hasj-ge- 
bruikers en de neutjes onder de studen-
ten, het gevaar bij gebruik van de ver-
warming stijgt." Andere niet direct di-
plomatische opmerkingen volgden. 
Mevrouw C. Taghon van de kamer- 
dienst aan de RUG vond het nutteloos 
dat haar sociale dienst een huurkontrakt 
voor haar kamerbestand zou uitwerken 
en opmaken, omdat primo: dit regle-
ment geen oplossing zou bieden, aange-
zien de kamers dan op de ’vrije markt’ 
zouden verhandeld worden, en secundo: 
omdat haar ’kliënteel’ gevoelig zou 
dalen. Mijnheer J.De Winter, huisves- 
tingsdienst KUL, wees erop dat de wij-
ziging en de uitvoering van het kamer- 
relement in Leuven een dure zaak was 
voor de verhuurders, maar dat de 
huurder uiteindelijk garanties gekregen

vogels kwetterden er vrolijk, en met "De Leeuw 
Van Vlaanderen", het enige toen in de dorpsbibli-
otheek ontleenbare werkje, kon je er heerlijke 
uurtjes in het lover doorbrengen.

Dat waren de dagen denk ik dan, ware het niet 
dat dit een speedy editoriaaltje wordt. Het is len-
te, en de studenten begeven zich en masse naar 
de fotocopiecentra. De zweterige geur van ontblo-
te oksels (daarldaar!) vermengt zich met de inkt- 
sfeer die in zo’n lokalen hangt, en het geraas in je 
hoofd. Perfect niet transpirerende en één hoofd 
grotere strandwippers, met cursussen die ze de 
voor hen in zwijm vallende sympathisanten heb-
ben ontleend, dringen zich onbeschaamd tot over 
je controlebord. Altijd moet ik dan denken aan 
het spotje tegen bont, waarin uit de mantel van de 
op de catwalk flanerende vrouwen plots bloed 
spuit. In beken gulpt het over de beau monde.
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ADVERTENTIE

heeft en dat hij waar krijgt voor zijn 
geld. Het reglement zorgde er eveneens 
voor dat aan alle elementaire vei-
ligheids- en kwalteitsvereisten voldaan 
werd. Bovendien gaf het de huurder 
rechten, om zijn verhuurder even op de 
vingers te tikken.Bovenal en indachtig 
het gedrag van enkele eigenaars, moeten 
we de vraag stellen wat uiteindelijk pri-
meert: de veiligheid van de geldbeugel, 
of de veiligheid van een studenten- 
leven.Tk denk niet", brulde één van de 
verhuurders, "dat de student zich zal lek-
ker voelen in een kamertje met meters-
dikke muren, een stalen deur en dubbe-
le ramen."
De schrik voor het verbouwen van 
enkele huizen, zit er bij eigenaars dik in. 
En dan hoef je nog niet eens te overdrij-
ven. Een spreker van het aktiekomitee 
besluit het ’adembenemende’debat met 
de opmerking dat een goede verstand-
houding tussen eigenaar en student 
noodzakelijke vereiste is, wil men iets 
aan de zaak verhelpen.
Immers, "Zolang er adem is, is er hoop." 
daar kun je huizen op bouwen.

DyM

Maar ondertussen hangt er zo’n kerel boven je 
papieren. Op zo’n moment is er maar voor één 
iets plaats: een gespreksonderwerp. Ze zijn 
schaars, en dus mogen we onze medestudenten 
dankbaar zijn dat er eigenlijk weer een event op 
komst is in Gent. De concertzaal van de Vooruit 
zal hoop ik te klein zijn, maar wie het hart op de 
juiste plaats heeft, luistert desnoods vanuit de 
Bamey’z mee: Op woensdag 10 februari komen 
the NITS naar Gent, in het kader van Student 
Aid. U zult me misschien niet geloven, maar als 
straks St.-Pieter beschuldigend met dit editori-
aaltje staat te zwaaien, bent u het haasje. En 
haasjes zijn ondeugende diertjes, en raken de he-
mel niet binnen. Genoeg gelachen dus: daarheen!

(Flor Verschaeve)

KOLOFOON

SCHAMPER, is het ongebonden, plu-
ralistisch studentenblad van de RUG. 
De redaktie bestaat uit vrijwilligers, 
en komt elke vrijdag tesamen om 
13.00h in de Brug, tweede verdieping, 
St.- Pietersnieuwstr. 45. Tel. sekretar- 
iaat studentenhuis: 25/99/93.

Lezersbrieven zijn welkom, naamloos 
is prullemand. Op uw grondig ge-
motiveerd verzoek laten we uw naam 
weg.

KERNREDAKTIE: Nancy Boerjan, 
Gert Defever, Wim Defoort, Inge 
Deman, Dimitry Masyn en Paul Sie- 
rens.

VERANTW. UITG.: Gert Defever

REDAKTIE : Jan Du Chau, Bart
Govaert, Bert Lema, Flor Ver-
schaeve, Frank Ostyn, Guy De Tro- 
yer, lef Stuyvaert, Piet Verbeest.

LAY-OUT-ONTWERP:
Dominic Pertry, Gert Defever.

KOMPUTER-LAY-OUT:
Barcard c.v.

TEKENINGEN: Geronimo 

DRUKKERIJ:
B.V.BA.. Goff, Pijnderstraat, Gent. 
OPLAGE : 5000 exemplaren, gratis 
verspreid in alle faculteiten, resto’s en 
homes van de Rijksuniversiteit Gent.

Reklame-regie: Dominic Pertry

VARIA

HET UNIVERSITAIRE BERICHTENHOEKJE

G.U.S.B.-nieuwtjes

* Resultaat van de RUG-deelnemers in de Bel-
gische universitaire kampioenschappen VELD-
LOPEN HEREN van 13 januari 1988 te Gent.
2 De Keyser W. RUG 
10 Meganck B. RUG 
16 Fasseur J.C. RUG 
ploegenklassement:
1 KUL
2 UA
3 RUG
Het RUG-meisje deed het als volgt in de Belgis-
che universitaire kampioenschappen VELDLO-
PEN DAMES van 13 januari 1988 te Gent.
7 Puymege K RUG 
ploegenklassement:
1 KUL
4 RUG

* Volleyballen gaat de RUG een stuk beter af 
want ze wonnen de VLAAMSE UNIVERSI-
TAIRE VOLLEYBALKAMPIOENSCHAPPEN 
- HEREN te Leuven (13 januari 1988) met een 2- 
1 zege tegen favoriet K.U.Leuven. Setstanden wa-
ren 11-3, 13-11 en 15-12.

* R.U.G. wint internationaal gemengd basketter- 
nooi in Duitsland. In de grote finale werd tegen 
Jonathan 86 (Germany) met 39-29 cijfers gewon-
nen.

Studentenhoekje

* Droevig nieuws van onze Brusselse kollega’s. 
Onbekenden ontvreemden alle spullen (inclusief 
hard- en software) van DE MOEIAL, het VUB- 
studentenblad.

* Luc Slimbrouck (RechtsKritische Werkgroep)is 
de nieuwe voorzitter van het WerkgroepenKon- 
vent, in opvolging van J.L. Herrier. Met de rest 
van de WK- stuurgroep (4 man) die verleden jaar 
opgericht werd, gaat het al evenmin goed. De 3 
anderen gaven reeds/geven straks hun ontslag.

* Het aantal nieuwe inschrijvingen aan de RUG 
is relatief sterk gedaald. In vergelijking met de 
andere universiteiten boeren wij er dubbel zo snel

op achteruit. Gevolg : paniek in het rektoraat en 
een ’uitstralingsrapport’ dat daar zou moeten aan 
verhelpen.

* Ook de Gentse StudentenRaad raakt niet écht 
op dreef. Volgende vergadering ergens in maart. 
Sommigen pleiten zelfs voor de oprichting van 
een nieuw konvent ter aanvulling van het huidige 
WK, omdat de werkgroep "Elektronika en Infor- 
matika" niet aan de doelstellingen van een werk-
groep (maatschappijvormend, sociaal-kritisch...) 
voldoet.

In de reeks "ontslagen"

* Peter Defreyne (CDS, Christen Demokratische 
Studenten) heeft ook al zijn ontslag ingediend als 
voorzitter van het Politiek en Filosofisch Kon-
vent.
Aanleiding hiervoor was het al of niet opnemen 
van ’het Roze Geweertje’ in het PFK. P.D. vond 
net roze geweertje niet politiek of filosofisch ge-
noeg en tekende tegen de erkenning, op eigen 
houtje, beroep aan bij het GSR. René Vermeir 
(Jongsocialisten) pikte dit niet en uitte in een 
brief aan de GSR zijn ongenoegen over deze gang 
van zaken. Volgens hem stond dit gelijk met het 
in de rug schieten van het PFK door de eigen

voorzitter. Er zat voor P. Defreyne dan maar 
niets anders op dan z’n kap over de haag te smij- 
ten.(wordt eventueel vervolgd).

* Momenteel wordt gewerkt aan het oprichten 
van een Studenten Informatie-Centrum (een 
SIC). Twee jobstudenten werden hiervoor aange-
worven. Zij hebben een inventaris opgemaakt van 
het studentenarchief. Bedoeling is dat de studen-
ten straks in de Brug allerlei informatie kunnen 
krijgen, maar ook enkele kranten en tijdschriften 
kunnen inkijken.

In de reeks "verhuizingen"

* Viktoria is overgestapt van het gekkenhuis PFK 
naar het WK.

* Enkele Gentse hotels protesteren tegen het ver-
huren van studentenkamers in home Vermeylen 
tijdens de zomermaanden. Zij vinden deze prak-
tijk oneerlijke konkurrentie. Maar of het niet ver-
huren van de home Vermeylen tijdens de zomer 
hun eigen kas zal spijzen, is een andere vraag. De 
hotelkamers zijn immers onbetaalbaar voor het 
Vermeylen-kliënteel.

De Vliegende Schamperbrigade.



INTERVIEW MET JEAN-LOUIS HERRIER

DE LAATSTE DER MOHIKANEN
Jean-Louis : in een ijltempo is zijn naam een be-
grip geworden. Want geef toe : al wie een beetje 
actief in de universitaire mallemolen meedraait, 
kent toch wel deze sympathieke brombeer, die 
quasi constant De Brug met zijn indrukwekkende 
présence vereert. Toen wij (2 Brugse broek- 
ventjes) nog aan de moederborst hingen, zwaaide 
hij hier al de plak als voorzitter van het Werk-
groepenconvent. Net nu we - naar zijn lichtend 
voorbeeld diezelfde moederborst voor jonger 
vlees ingeruild hebben, houdt hij het hier voor 
bekeken en gaat hij weg.

Diep aangeslagen door deze derde zware klap in 
ons prille bestaan ( nog niet zolang geleden ver-
loren we ook al Geert Mareels en Blonde God 
Erik De Jaeger), lasten we één minuut eerbiedige 
stilte in en verzochten we onze held vervolgens 
om een afscheidsgesprek. Grootmoedig als 
steeds, liet hij ons niet in de kou staan. Exclusief 
voor Schamper gestrikt én voor het laatst : hier is 
Jean-Louis Herrier met zijn openbare biecht! Let 
wel: deze tekst is door ons zo opgesteld dat hij in 
uw ogen wel de nieuwe Che Guevara moet lijken.

"Het idealisme zit me in het bloed: als jong 
broekje op de middelbare school was ik al actief 
in de BjN (n.v.d.r. een niet nader omschreven 
clubje voor groene jongens) en had ik al een vage 
politieke belangstelling.

Toen ik hier in oktober ’81 op het Boerekot ar-
riveerde, werd ik me onmiddellijk bewust van het 
belang van de democratisering van het onderwijs. 
Ik stond op de eerste rij om piket te vormen aan 
de Ledeganck. Ik was zo onder de indruk van de 
inzet van de W S , dat ik er meteen lid van werd. 
De Werkgroep Landbouw had dringend vers 
bloed nodig, ook daar voelde ik me als geroepen. 
Na een paar jaartjes aanmodderen, pakten we de 
zaken eindelijk wat serieuzer aan in een nieuwe 
organisatie: de KWEL (Kritische Werkgroep 
Landbouw).

Tot in ’85 bleef mijn actieterrein beperkt tot het 
facultaire niveau en was ik tevens aktief in W S  
regio Gent."

Natuurlijk deed hij mee aan alles wat naar beto-
gen en oproerkraaien rook: anti-rakettenbetogin- 
gen, tegen de vreemdelingenwet van Gol en 
boven alles de acties voor de legalisering van het 
kredietsysteem (najaar ’84). Spoedig werd hij de 
linkerhand van de nationale VVS-voorzitter. Het 
hoogtepunt van zijn (toch wel suksesrijke, geef 
toe) loopbaan bereikte hij in okt. ’86, toen hij met 
eenparigheid van stemmen tot WK-voorzitter 
verkozen werd.

Deze functie (die vooral saaie administratieve 
taken omvat) verlaat hij nu om met volle over-
gave aan zijn thesis te kunnen werken. Verder wil 
hij zich nu vooral concentreren op de strijd tegen 
de apartheid en de derde wereldproblematiek. De 
actie ligt hem immers nauwer aan het hart dan 
een lui kantoorbaantje.

"Wat me nog van het hart moet: na de elitaire 
Bostoen en de onvriendelijke Suys,kregen we de 
joviale Filip Lefevere als studentenbeheerder. Net 
als ik heeft hij een broertje dood aan bure-
aucratie, wat vaak communicatiestoornissen tus-
sen hem en de studentenverenigingen tot gevolg 
heeft. Wel stel ik mij vragen bij het feit dat men 
in deze harde tijden tonnen geld over heeft voor 
de verfraaiing van het Studentenhuis, terwijl het 
er in feite nog vrij goed uitzag. Zo dreigt het een 
Gouden Doos te worden, waar niets inzit.

We moeten het hier nog steeds rooien met 19de 
eeuwse infrastructuur. Het bestaan van Audio- vi-
suele apparatuur en de off-setstencilmachine is 
nog niet tot dit bastion doorgedrongen."

Jean-Louis nipte nog even aan zijn capuccino en 
vervolgde: "Ik zou graag nog een beroep doen op 
jullie lezers. Ik werk momenteel aan de oprichting 
van een pluralistische werkgroep rond de der- 
dewereldproblematiek en zoek hiervoor nog een 
schare enthousiaste medewerkers. Hierbij reken 
ik vooral op de kandidatuurstudenten om ook na 
mijn vertrek de continuïteit ervan te verzekeren."

Toen we hem tot slot vroegen wanneer de Grote 
Revolutie nu eindelijk uit zal barsten, boog hij 
over de tafel en vertrouwde hij ons toe: " Ik ben 
noch een waarzegger, noch een profeet. Laat 
staan dat de revolutie enkel van mij of van de stu-
denten af zou hangen!"

Toen klopte hij ons vaderlijk op de schouder en 
verliet , waardig als een vorst, het etablissement. 
Snikkend vielen we elkaar om de hals: mannen 
van dit kaliber maken ze tegenwoordig niet meer.

(Pierre Vulgaire en Rusty James alias Jan 
Dewilde)

VERDIEND.
Fr is een examen aan 

cis universiteit waar je  niet 
onderuit komt: je maand-
budget...
inschrijving, boodschappen, 
studiemateriaal, de huur van je 
“kot”, spaghetti... Hoe regel je 
dat allemaal?
Dat probleem heet! de 
GUNERALE BANK voor 
ie opgelost.

DE GENERALE 
BANK is de eerste bank in België 
die een rekening op maat heeft 
voor studenten. Een rekening 
mei échte verantwoordelijk-
heden. Mister Cash k a a r t,  

cheques, overschrijvings- 
forntuiieren. Blus nog een 
uitgebreide, unieke extra-service

E I N D E L I J K  EEN R E K E N I N G

op de koop toe. Dat is jouw 
CAMPUS rekening.

CAMPUS maakt hei je 
financieel een stuk getnakkelij- 
ker, zodat je je  volop op je studie 
kunt koneentreren. En dat is 
ten slotte toch het belangrijkste.

Vraag inlichtingen bij 
het.dichtstbijzijnde GENERALE 
BAN KAöENTSCH AF Je zult 
zien, de CAMPUS rekening 
verdient een “grote onder-
scheiding“ '

OP M A A T  V O O R  S T U D E N T E N

m

BUDDHASBELLY

Oosterse - Vegetarische Keuken 

OPEN

’s middags : 12 u 
’s avonds : 18 u 

Ook om mee te nemen

HOOGPOORT 30 
9000 GENT 

091 /  25 17 32

ARCHIE RUG ... EINDELIJK GEVONDEN
Op een regenachtige donderdagnamiddag 
dwaalde een eenzame (nodig haar eens uit) door 
het rectoraat. Nieuwsgierig, zoals alle vrouwen 
van Blauwbaard, opende ze de vermeende verbo-
den deur. In tegenstelling tot het echte verhaaltje, 
waren de aanwezige vrouwen nog springlevend.
"U zoekt?" We wilden al naar de uitgang vragen, 
maar werden ons plots bewust van de geur van 
oud en vergeeld papier, iets waar wij al altijd op 
gekickt hebben. "Dit is het studentenarchief. Een 
tijdschriftje? Of heeft u liever een originele af-
fiche?" Bij een verwarmend kopje koffie (en 
koekjes) werd ons de droeve geschiedenis van het 
studentenarchief uit de doeken gedaan. In de ja- 
ren ’60 studeerde er een zekere Luc Kongs aan de 
RUG geschiedenis. Dit jong mens had het idee 
opgevat om alle pamfletjes, tijdschriftjes en af-
fiches te verzamelen die hij te pakken kon krijgen. 
Na een tijdje kocht ook hij een auto en moest al 
dat papier een ander onderkomen zoeken dan 
zijn garage. Op het seminarie voor Hedendaagse 
Geschiedenis hadden ze daar wel interesse voor. 
Maar op een bepaald moment werd de papier- 
hoop zo groot, dat ze er bijna in stikten. Leuk 
voor de studenten die examen moesten afleggen, 
maar niet voor de profs. Dus verhuisde het stu-
dentenarchief naar het rectoraat, waar het onder 
de hoede kwam van prof. De Clerck, diensthoofd 
van alle archieven aan de RUG. De verzameling 
werd ook meer uitgebreid: naast studententijd-
schriften, pamfletten en affiches, begon men nu

AGENDA

KUNSTZICHT

"Het Water": zwart-wit fotografie van John Vink 
over het belang van water in Afrika. Nog tot 5 
februari in resto Overpoort.

DEBATTEN

di 3 februari heeft Rik Coolsaet het over 
BELGIE EN ZIJN BUITENLANDSE POLI-
TIEK. Blandijn, Aud. A, 20u en toegang gratis. 
Een organisatie van de Jong-Socialisten.

do 4 februari ’GETUIGENISSEN UIT DE 
BEZETTE GEBIEDEN IN PALESTINA’. 3 
Palestijnse studenten komen een ooggetuigenver-
slag geven over de rellen en de Israëlische re-
pressie. Organisatie : W S . Place to be: Blandina.

woe 10 februari ’PRIVACY: EEN TWISTAPPEL 
TUSSEN FILOSOFEN EN JURISTEN?’ met 
Prof. F. Rigaux (UCL), Debeukelare (advocaat, 
voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten), 
Prof. R. Doom (RUG), F. Mortier (docent in de 
moraalwetenschappen) en K. Raes (docent ADE- 
CHO). Organisatie: Liga voor Mensenrechten en 
Dienst Derde Wereld.

Plaats: Universiteitstraat 4, Aud. C

ook foto’s, zoals jeugdkiekjes van Geert Mareels 
en prof. Gijsbrecht en archieven van studenten-
verenigingen op te vragen. Niet dat die altijd vol-
ledig zijn; de studenten denken niet altijd aan hun 
opvolgers die misschien wel eens wat meer over 
hen zouden willen weten. Het is nl. zo, dat het 
studentenarchief het van giften moet hebben. Dit 
is dan ook tegelijkertijd een oproep naar al die 
studenten die hun pamfletten nog in hun niet-ge- 
leegde papiermand liggen hebben, en verenigin-
gen die niet meer weten uit welk hout pijlen te 
maken door de zich steeds meer opstapelende pa- 
pierhoop in hun lokalen.

Het studentenarchief is gehuisvest in een zeer 
rustige kelder. Dat is misschien de reden dat de 
brave dames ter plaatse bijna nooit een student 
over de vloer krijgen. We durven nl. niet vermoe-
den dat geen enkele student interesse zou hebben 
voor de geschiedenis van studentenverenigingen 
of voor de al genoemde jeugdkiekjes. ’t Zou 
nochthans wel eens leuk zijn om daarover een 
thesis neer te pennen. Nou ja, je doet ermee wat 
je wilt. In ieder geval, wie niet waagt, niet wint. 
(Maar begin nu niet met "en masse" het archief te 
bestormen!)

Idee
N.B. Het studentenarchief is alle dagen open van 
9 tot 5. De artefacten mogen niet meegenomen 
worden, maar je kan er wel ter plaatse een foto- 
copie van maken.

FUIVEN

20 Februari: POSER- & CROSSOVER-TD met: 
F.M. en Hard Rock, Heavy-, speed-, Trash-, 
Black-, en Death Metal in DANCING THE 
CADILLAC in de Kuiperskaai 17. aanvang 20 
uur.
Wij hebbben 5 VRUKAARTEN, af tc halen op 
woensdag 10 februari in de cafetaria van de Brug 
tussen 16 en 17u. U herkent ons aan de Dames 
Blanchcs, en de rondslingerende Schampers.

M UZIEK

Warren Zevon !!! 4 feb. 20u. Zaal Vooruit. / / /  
The Troggs, 5 feb. te Dendermonde, 21u. Toe-
gang: 350 fr. / / /  The Screaming blue Messiahs op 
15 feb. in de Vooruit, Support Act zijn The Wolf 
Banes om 20u. / / /  The Godfathers op 29 feb. in 
zaai Vooruit om 20u.

SHOW

11 februari 1988, UP WITH PEOPLE met TIME 
FORTHE MUSIC’ in het Sportpaleis te Gent

JAZZ-DANCE

onder begeleiding van Marianne Lybeer, Dins-
dag- en donderdagavond, 20h -21h, 50 fr. Plaats: 
St. Pietersnieuwstraat 45, studentenhuis, 3e ver-
dieping.
BBrichtjes Voor De Agenda Dienen Op Tijd In 
Onze Bus Tc Belanden. Waarvoor Dank. (Vol-
gende Schamper vrijdag 12 februari, berichtjes 
dienen voor vrijdag 5 februari binnen tc zijn)



FILM

NACHT UBER GENT
heb een gelukkige jeugd gehad, nu nog haat ik 
m’n ouders daarvoor, want welke angsten, welke 
passies heb ik, welke diepgewortelde frustraties 
kan ik in godsnaam uit mij wegschrijven ? ik ver-
vloek hen omdat zij niet dronk en hij haar niet 
sloeg, omdat zij nooit hysterisch werd en hij nooit 
bij haar wegging, ons hulpeloos achterlatend, ik 
veracht hen omdat ik niet ongewenst was en ge-
boren in Z. en niet in Bronx, Soho, Liverpool, 
Berlijn, of zelfs maar Limburg, plaatsen waar men 
niet ongestraft ter wereld komt. ik spuw op hen 
omdat ze mij in al hun goedheid niet met de erf-
zonde belast hebben.

nu doe ik al jaren pogingen om de opgelopen 
achterstand in te lopen, maar de schade is te 
groot, het complex zit te diep. ik zal nooit zomaar 
iemand verrot schelden, nooit oudjes slaan of hip-
pies (ons aller Rusty James, bijvoorbeeld) onder 
een auto duwen, ik zal me nooit zorgeloos kunnen 
bezatten, nooit uren over voetbal lullen, nooit on-
telbare vrouwen versieren, ik zal nooit op 
achterkamers huizen, nooit kakkerlakken tellen, 
nooit stikken in stront en braaksel, én...

IK
zal nooit iets kunnen maken als DER HIMMEL 
UBER BERLIN. in ’Himmel’ wordt met de nu 
eens ironische, dan weer beklemmende poezie 
van het alledaagse een verstikkend web geweven 
van treurnis, eenzaamheid, armoede en verval, de 
verschrikking van het kind- zijn en de droeve nut-
teloosheid van de ouderdom worden naast elkaar 
gezet in briljante one-liners.

het is een sprookje, want het engelachtig opti-
misme haalt het van de black-core realiteit: op het 
ritme van de prikken in de arm van Nick Cave (de 
soundtrack van de grijsheid) overwint de Liefde ! 
(jazeker)

’HIMMEL’ is een belevenis, dankzij een PETER 
FALK die heel grappig zichelf speelt en mooie, 
langzame vertolkingen van de engelen, bij je 
eerste visie geniet je van de golvende beelden, de 
tweede keer word je warm en koud van de tekst 
en de laatste vertoning absorbeer je het geheel, 
als een gelouterd mens zul je de akelig kleurige 
wereld weer binnenstappen...

IK
hou van de ’cool’heid waarmee MICKEY 
ROURKE zich een weg baant door A PRAYER 
FOR THE DYING. hij is de koele -for the case- 
killer die weg wil van het zinloze geweld. ’No mor 
killen’, murmelt hij en met vastberaden vastbera-
denheid (koel had ik al gebruikt) komt hij op 
voor de geterroriseerde priester en z’n blinde 
nichtje, met een onweerstaanbaar Iers accent en 
z’n eeuwige, doorgrondende glimlach verast hij 
(in een heerlijk ironische scène) de zenuwachtige 
tegenstand, het mooiste komt echter aan het eind, 
wanneer op zeer symbolische wijze religie en het 
verlies ervan in beeld wordt gebracht.

waar Rourke verschijnt, laat hij me diep onder de 
indruk achter, een toestand waarin ik niet gezien 
wens te worden, ik moet aan m’n imago denken.

THE NEW STYLE ?
Een klein jaar terug verscheen in Gent na een 
kleine affichecampagne het eerste nummer van 
"PARLANDO FURIOSO". Terwijl "Literatuur-
lijk", dat in hetzelfde academiejaar opnieuw uit de 
start- blokken schoot, nog duidelijke banden 
heeft met de germaanse filologie (o.a. proffencar-
toons), claimt Parlando Furioso een onaf-
hankelijk 'Tijdschrift voor Letteren" te zijn. Toch 
zaten vele medewerkers ooit in die germaanse, en 
zitten er nog steeds enkele, waaronder de twee 
stichters. Maar dat zien ze niet als een voor-
waarde, eerder als een gelukkig toeval. "Maar 
goeie pornografie, daar zijn we wel allemaal in 
geïnteresseerd."

Het is vrijdagnamiddag, en in het Gentse café de 
"Cirque Central" sprokkel ik informatie over hun 
geesteskind. Fotografe Caroline sluipt grijnzend 
rond ons heen, en hoewel we ons allevier bewust 
zijn van haar aanwezigheid, proberen we tot 
praten te komen. Voor mij zitten Stefan Coppens, 
Rudy Pieters en Sander J. Van den Broecke. Ste-
fan en Rudy begonnen ’Parlando’ met de gelden 
die ze overhielden aan een Engels tijdschrift, waar 
ze twee jaar terug aan meewerkten tijdens een 
talenkamp aan de University of London. Sander 
is een redactielid. Onlangs is het derde nummer 
ver- schenen, dat behoorlijk in de lijn ligt van het 
voorgaande: een verzorgd uitgegeven driemaan-
delijks tijdschrift op A4 formaat, met een tiental 
bijdragen over Nederlands- en anderstalige liter-
atuur. Elk nummer zit in een ander kleurtje, en

het wordt bovendien steeds dikker. Hoewel de ar-
tikelen soms best leuk lijken, zijn het op het 
eerste gezicht ernstige en uitvoerig gedocumen- 
teerde uiteenzettingen over een werk, een auteur, o 
een oeuvre, of zomaar een persoonlijkheid. ^  
Lieven Tavemier mocht er al aan geloven, en in o 
het derde nummer wordt Dirk Tanghe geïnter- 
viewd. Het is vooral dankzij het oog voor detail 
bij de opmaak dat je deze tijdschriften bijhoudt 
op het boeken- rekje in kamer, om ze als de wind . s 
weer eens rond het huis giert, en de poes voor de V 
vierde keer deze week aan het jongen is, uit te p  
pluizen. a

Parlando Furioso heeft zich nog niet geprofileerd 
naar de pers toe, er wordt trouwens grif * 
toegegeven dat ze nog aan het ’aftasten’ waren, 9 
maar onder proffen en studenten waren er vt* 
natuurlijk al reacties. Inhoudelijk wordt Parlando 
vrij goed bevonden, maar soms hoor ik woorden 
als teveel stijl, te elitair, en irrelevant. "Stront met 
een strikje rond" was het eigenlijk, maar dat is 
dan weer een ander verhaal. Feit is dat het 3e 
nummer staat als een huis. (Hoewel Sander me 
onderbreekt om de vorige nummers gloedvol te 
verdedigen.) Deze keer is er o.a. een pittig artikel 
over een aantal nieuwe Amerikaanse auteurs 
(Bret Easton Ellis, Tama Janowitz,...), een leuke 
recensie van de nieuwe W.F. Hermans, en ook 
weer een voorpublicatie uit een nog te verschijnen 
werk: het laatste bedrijf uit "De liefde voor de 3 
manen" van Arne Sierens.

ADVERTENTIE

IK
en ik zijn ook JULIA AND JULIA gaan bekijken, 
wij vonden het een boeiend verhaal, ik vond het 
sfeervol en mooi, maar IK vond dat Gabriel 
Byme veel stukmaakt, wij hebben het nooit goed 
met elkaar kunnen vinden.

IK

geef toe. ik had niet veel verwacht van NO WAY 
OUT. en zie, ik heb twee uur lang meegelopen, 
meegevochten, meegedacht met KEVIN COST- 
NER (nochtans hoofdakteur van The Untoucha- 
bles - je mag iemand niet beoordelen op één 
fout), dikwijls op het puntje van m’n fluwelen 
deca-zetel. en als dan zelfs het einde origineel 
genoeg is, wandel ik tevreden de cinema uit. op 
naar nieuwe avonturen.

De redactie is van plan zich nu ook naar de 
andere universiteitssteden te richten. De oplage 
steeg van 500 naar 1500, en het aantal verkoopa-
dressen zal wellicht drastisch toenemen. In Gent 
wordt het te koop aangeboden in enkele boeken-
winkels (De Poort, Mamix, Walry en De Brug), 
en in de seminariebibliotheek voor Nederlanse 
Letterkunde in de Blandijn. Als ik vraag wat hen 
ertoe aanzette het blad te beginnen, blijft men 
vaag. Er is een algemene liefde voor literatuur 
("ja, we besnuffelen de nieuwe boeken in de 
Fnac"), kunst, en als uit- smijter vertrouwt men 
me nog muziek toe. Ik dring wat verder aan, en 
probeer fin de siècle, en het spelen met stijl. Maar 
de redactieleden maaien het gras van onder m’n

ik vond die niet in CASTAWAY. wat een 
boeiende film over een boeiende ervaring kon 
worden, werd een Bo-Derek-achtig etaleren van 
vrouwelijke rondingen,met eroverheen de ge-
frustreerde drang naar echte SEX van Oliver 
Reed. we gaan naar een onbewoond eiland, er ge-
beurt een jaar lang niets en we keren terug, daar 
moet je een boek over schrijven, hoewel, was Ro-
binson niet eerst ?

ik zucht en neem afscheid, egotrippen is ver-
moeiend.

ief

DER HIMMEL UBER BERLIN (skoop) ****
A PRAYER FOR THE DYING (deca) ***1/2 
JULIA AND JULIA (deca) **1/2 
CASTAWAY (skoop) *

NO WAY OUT (dankzij deca de integrale,onge-
knipte versie) **

voeten weg. Ik onthoud: geen holle decadentie, 
geen zijstapje van een vrienden- kring,en vooral 
iets waar ze allemaal erg mee bezig zijn. "We zit-
ten haast elke dag in de Boekentoren", zucht 
Rudy Pieters. Tevreden over zoveel inzet verlaat 
ik het café, de drie heren overlatend aan nieuwe 
gedachten, en 1 onbetaalde pint.

(Pols)

PARLANDO FURIOSO 
Tijdschrift voor Letteren 
verschijnt driemaandelijks

80 fr.

MUZIEK

VOOR GOD EN 
VADERLAND

" Hoop doet zweven ", dat stelt Freek Dejonge er-
gens in z’n show De Bedevaart. Wat hij daar echt 
mee bedoelde, begreep ik maar onlangs toen ik 
het plan opvatte om al liftend zijn nieuwste pro- 
duktie in Roosendaal te gaan bekijken. Via omz-
wervingen in de Kalmthoutse heide en het 
toedoen van een vriendelijke Hollander, ja die be-
staan blijkbaar, bereikte ik al zwevend juist op tijd 
de zaal. Z’n nieuwste woordenvloed heet ’ De 
Pretentie’ en is weerom schitterend vooral omdat 
hij zijn neiging tot preken thuis bij zijn vader ( 
een dominee ) gelaten heeft.

Genoeg egotripperij, mijn taak bestaat er vooral 
in om te signaleren wat er in Gent op muzikaal 
vlak te beleven valt. Verleden week had ik het

uitgebreid over WARREN ZEVON en ik blijf er 
bij dat dit een van de muzikale hoogtepunten van 
het jaar zal zijn. Voor Yuppies en andere per-
sonen met een kort geheugen: Zevon heeft zijn 
spaarvarken geleegd en een band bijengeschraapt 
in de hoop dat je hem nu het succes zou geven dat 
hem toekomt. Op 4 februari in de Vooruit.

Als er iets is waarvan ik kotsneigingen krijg zal 
het wel het fenomeen reunie zijn. Ouwere 
jongeren die voor het goede doel of het geld nog 
eenmaal hun gitaar inpluggen, kunnen bij mij 
enkel afschuw oproepen. Zo hield ik mijn hart 
vast toen tijdens Live Aid gefluisterd werd dat de 
Beatles - weliswaar met Lennon junior - nog een-
maal gingen optreden. Voor mij is er geen doel

edel genoeg om een groep waaraan je toch goede 
herinneringen hebt zo in het openbaar te laten af-
takelen. Welnu, het schijnt dat The Troggs - het 
brein achter de hit wild thing - op 5 febr. te 
Dendermonde zullen spelen. Waarom ze naar 
hier komen is me volstrekt onduidelijk, hun 
laatste stukje vynil zou van ’80 dateren, maar niets 
kan erger zijn dan veertigers over wilde dingen te 
laten zingen. Wie zei ook al weer "I hope I die 
before I get old"?

Terwijl in februari alle plattelandsdorpjes een 
preselektie van Humo’s Rock Rally op bezoek 
krijgen zal de Vooruit tweemaal opschrikken voor 
"jong" geweld.

* Op 15 feb the Screaming blue Messiahs. Een 
trio uit Londen dat destijds op het eerste Belga- 
festival te Oostende aantrad. Ze zijn een ex-
ponent van de garage-rock (van dit genre be-
weerde Neil Young tijdens zijn laatste tournee de 
derde beste groep te hebben) en lieten toen geen 
al te beste indruk na. Hun nummers begonnen 
telkens sterk, maar waren naar het einde toe al 
veel van hun zeggingskracht verloren. Hou er wel 
rekening mee dat ze kort na de middag al voor de 
leeuwen geworpen werden en moesten opbotsen 
tegen de apathie van verstokte Kinks en ZZ-Top 
fans. Op kamavalmaandag zullen ze waarschijn-
lijk terugslaan en misschien tonen dat ze de beste 
garageband zijn. Als de kwaliteit van hun nieuwe

Lp "Bikini Red" representatief is voor hun 
huidige live show, hoeft u daar niet aan te twij-
felen.

* Verleden jaar was het gevaarlijk vertoeven in 
de Van Hulthemstraat 7. Op de bovenverdieping 
huisde er een cowboy en een verdwaasde West- 
vlaming die toen nog dacht dat het bijwonen van 
Möterheadconcerten gelijk stond aan een gewisse 
dood. Eerstgenoemde plachtte de andere altijd te 
verblijden met wijsjes die zo uit een Lucky Luke 
animatiefilm gejat konden zijn. De andere, laten 
we hem voor het gemak even Lou noemen, beant-
woordde dit kabaal altijd met een oude Dylan hit. 
Lou’s onderbuur die allergisch was voor elk num-
mer dat langer dan drie minuten duurde, stak ver-
volgens zijn cassetterecorder aan die meestal Tt’s 
Alive’ van The Ramones uitspuwde. Geen wonder 
dus dat wij de laatste huurders waren, de 
geluidstrillingen hebben menig lekken in het dak 
doen ontstaan met het te verwachten natte 
gevolg. Dit allemaal om aan te tonen dat wij het 
over één nummer eens waren "Cold turkey" (een 
Lennon compositie) in de versie van The GOD- 
FATHERS. Volgende keer meer over die ver-
zoenende band die op 29 feb in de Vooruit het 
mooie weer zal maken. Ziezo mien show is weer 
over and I wanna something to do, I’m gonna 
sniff some glue. Pritt te leveren aan onder-
staande, dank u.

(WD alias Rusty James)


