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Nog uitgeput van onze vorige
veldslag op 8 pagina’s bieden we
U, geachte lezer, het volgende
aan:
1 lezersbrief, 2 zoekertjes, 3 advertenties, 5 vrijkaarten, 1 cultuurpagina, 1 agenda, 1 colofon, 1
voorpagina en wat artikels. Volgende keer meer. Beloofd.
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LEZERSBRIEF

SIC: STUDENTEN INFORMATIECENTRUM

MOZAM BIKO

Het Studenten Informatie Centrum (SIC) is een
oud initiatief in het Studentenhuis dat onlangs door
Filip Lefevere (studentenbeheerder) in het kader
van z’n studentenperestroika heropgestart werd.
Het SIC was onder z’n voorganger Raf Suys in de
anonimiteit verdwenen omdat die voor dergelijke
zaken geen interesse had. Om het geheel terug wat
leven in te blazen werden twee jobstudenten onder
de arm genomen. Eén van deze twee halfverwaaide
sujets is oudgediende Bernard Mazijn. Deze laatste
kent door z’n ervaringen in de Sociale Raad en de
Raad van Beheer het universitaire wereldje op z’n
duim. De geknipte man dus om deze papieren
chaos voor de studenten overzichtelijker te maken.
Bedoeling van het SIC is het talrijke materiaal dat
her en der in het studentenhuis rondslingerde te
’centraliseren’, te inventariseren en toegankelijk te
maken voor de studenten. Het betreft hier:
1. Officiële stukken m.b.t. RvB, Vast Bureau en SR
(Resto’s, Homes, Kinderdagveiblijf, PAS, Sociale Dienst, Studentenaktiviteiten)
2. Materiaal van studentenorganisaties, Gentse
StudentenKorps, GSR, konventen.
3. Sudenten-initiatieven (Akties rond de 10.000 of

CHEMIE

KREEFTJES
Op de jaarlijkse SETAC-symposia werd Mevr. Annie Van De Vel, medewerkster aan het labo van
Biologisch Onderzoek van Waterverontreiniging
en Marikultuur aan de RUG bekroond met de
Award voor 1 van de 3 beste posters. Er waren 230
inzendingen. Een prestatie mag dit zeker genoemd
worden.
Setac (Society of Environmental Toxicology and
Chemistry) is een vereniging van industriële bedrijven, staatsinstellingen en wetenschappelijke instituten (zoals onze unief) die de effecten van bepaalde stoffen op het milieu nagaan en scheikundige bepalingen naar voor brengen. De congressen
die ze jaarlijks organiseert staan op wereldniveau
bekend als de meest vooraanstaande en meest bijgewoonde op het vlak van milieutoxicologie. Dit
jaar waren er om en bij de 1200 deelnemers in Pensacola (Florida).
Mevr. Van De Vel: ’De resultaten van onderzoek
over de hele wereld moeten bekend gemaakt worden. Voordrachten zijn hiervoor het gestrikte middel, zij het dat men er slechts een klein publiek mee
bereikt. Voor posters te maken waarop de onderzoeksresultaten worden weergegeven kan men gemakkelijk aantonen wat ontdekt werd.’
De poster van AVDV bestaat uit 8 panelen. Haar
projekt handelde over kreeftjes waarmee men de
giftigheid van stoffen ten overstaan van het milieu
kan bepalen. In de EG-landen moet voor nieuwe
chemicaliën een dossier ingediend worden met gegevens over deze chemicaliën.
Verdere uitleg is niet voor de leek weggelegd. Alleen al de titel van het werk: ’Epphipia as dislogical starting material for toxicity tests with Daphnia’
jaagt niet ingewijden de stuipen op het lijf. Misschien stappen we deze zomer allen met een bokaal
kreeftjes naar de Noordzee. Veel kans dat de redders dan hun job kwijtraken. BoNan(za)
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de 13.000 bijvoorbeeld, Eurug 1987)
4. een pak tijdschriften van RUG-verenigingen, andere universiteiten en grotere, nationale organisaties (WS, KVHV...). Vooral in 2 en 3 zijn de
leemtes enorm. Het interessert studentenorganisaties vaak geen moer om hun materiaal (affiches,
pamfletten, tijdschriftjes...) in Het SIC of in het
RUG-archief te deponeren.
Nu moet dit veranderen. Vanaf dit jaar volstaat het
niet langer dat een vereniging beweert die of gene
aktiviteit georganiseerd te hebben (10 is en was het
minimum om verder voor subsidies in aanmerking
te komen). Het dient voortaan bewezen te worden
via het deponeren van dit materiaal telkens in drievoud. Dit heeft belangrijke voordelen.
De controle op het te verdelen geld gebeurt beter
(en strenger) waardoor luie verenigingen of mantelbewegingen door de mand vallen.
Momenteel wordt er nog druk geïnventariseerd.
Daarna kan iedereen er terecht die iets van bovengenoemde instellingen en bewegingen te weten wil
komen.
GD DyM

Y 00R DE VERKIEZINGEN VAN DE
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G uy VERH0FSTADT
DEMOCRATISCH UNIVERSITAIR ONDERRICHT d o o r alschaffing d e r in schrijvingsgelden, d a a ro m in tre k k in g d e r m a atr.
C lae s - H urez.
EFFICIËNT O NDERW IJS d r. uitbouw van e n k e le u n iv e rsita ire
c e n tra to t v o lw a a rd ig e u n iv e rsite ite n .
^

PLURALISTISCH ONDERRICHT

^

HERVORMING v.d. RAAD v. BEHEER d r. e v e n re d ig e v e rte gen w o o rd ig in g ts. stu d e n te n en n ie t s tu d e n te n en verw ijd e rin g
v.d. v e rte g e n w o o rd ig e rs d e r v a k b o n d en , in d u strie en o p e n b a re
m a ch ten .
HERVORMING v.d . FACULTEITSRADEN d o o r w ijziging van
hun sa m en stellin g als vo lg t: 4 /8 stu d e n te n , 2 /8 profs, 1/8 leden
v.h. W P . en 1 /8 le d e n v.h. A.T.P.
PERMANENTE INFORMATIE b e tre d e n d e de w erk in g , b e h e e r
en a c tiv ite ite n a a n o nz e u niversiteit.

ONZE SLOGAN:
„EEN UNIVERSITEIT VOOR DE
STUDENT EN DOOR DE STU D EN T!"
VF.RANTW UITG LV.S.V old R.U.G.. Si Michielshellmg 4 GENT

In het SIC tonnen papier, waaronder dit zwaargewicht uit 1973.

AGENDA
BERICHTJES VOOR DE AGENDA DIENEN 1
WEEK VOOR VERSCHENEN BINNEN TE
ZEN. SCHAMPER 255 KOMT UIT OP 14
MAART 1988.
STUDENTENAKTIVITEITEN
* Op 2 maart organiseert Amnesty International
een briefschrijfavond in de BRUG, St.- Pietersnieuwstraat 45, om 20.00u.
* Op 3 maart organiseert het M.L.B. een konferentie + debat over "De anti-racistische strategie en
beweging in Frankrijk". Spreker is Christian Delorme. Aud. A, Blandijnberg, 20.00h.
* Do 3 maart: konferentie en debat Tien jaar Geneeskunde voor het Volk, hoe dokters gratis verzorgen’ in de living van blok A UZ om 20.00u.
* di 8 maart ’Juridische Aspecten van Apartheid’ in
de universiteitsstraat, Aud C. Een organisatie van
RechtsKritische Werkgroep.
* Op 22 maart organiseren de Jongkommunisten
R.U.G. een debat omtrent de beurscrash van oktober jongstleden. Uitgenodigd zijn André Mommen,
Prof. De Vreker (R.U.G), Prof. Vuchelen (V.U.B)
en Prof. Boehm (R.U.G). Zij zouden ingaan op wat
voor hen de fundamentele, achterliggende oorzaken van de crash waren, en op de vraag of er al dan
niet een recessie komt in 1988. Plaats: Aud. A van
de Blandijnberg, 20.00h. (Voor de geïnteresseerden is er een voorbereidende vormingsavond op 3
maart in de Brug, met socioloog en auteur Paul
Verbroeken. Deze zet kort de werking uiteen van
een doorsnee Westerse beurs, en zal pogen te
schetsen wat er nu precies gebeurde in oktober.
20.00h.)
VORMINGSREEKSEN
* W S organiseert een vormingsreeks omtrent’
Emancipatie problemen van benadeelde groepen
en de nieuwe sociale bewegingen in de jaren 80’.
Ma 7 maart: Racisme en de opgang van extreem
rechts
Ma 21 maart: Nieuwe technologien en tewerkstelling
Ma 18 april: Medebeheer en studenteninspraak
Telkens om 19h30 in de Brug.
* ’De recente hervormingen in de SU’. Op di 8
maart geeft Prof. Dr. Doom een overzicht van de
Sowjet-geschiedenis (1917-1985) en op di 15 maart
mag Prof. Dr. Gaus de invloed van Marx op onze
geschiedschrijving behandelen. De eerste avond
gaat door in de Brug, de 2de in Elcker-Ik. In het-

zelfde kader ook nog een debat dat plaatsvindt op
woe 23 maart. Titel: "Glasnost in de geschiedschrijving onder Gorbatsjov". Stefan Blommaert is moderator.
* Op 10 maart is er een Solidariteitsmeeting "Jongerenverzet in Zuid-Afrika". Er is een spreker uit
Soweto, en een muzikaal optreden. Plaats: Aud. A
(Blandijnberg), om 20.00h. Organisatie: M.L.B.
SPORT
* Spoittomooi "Zet het Racisme buitenspel",
plaats: het GUSB. Organisatie: M.L.B., 12 maart.
FUIVEN MET VRIJKAARTEN
* Op do 10 maart ’88 organiseert Oxfam- Wereldwinkel Gent een fuif ten voordele van hun T.W.W.
(Tewerkgestelde Werkloze). De bijna lente fuif
vindt plaats in de Balzaal van de Vooruit. Kassa :
21 uur : 80fr. en wij hebben (uiteraard) 5 VRIJKAARTEN. Voel je het bloed kriebelen, kom dan
op vrijdag tussen 13 en 14 uur naar ons beruchte
pleisterplekje in de Brug (2de Verdiep). Ook op andere dagen kun je je kans wagen maar riskeer je wel
voor een gesloten deur te staan.
MUZIEK! MUZIEK !
* Herman Brood & Wild Romance Zaal Vooruit 9
Maart
* Sinead o’Conner Zaal Vooruit 14 Maart 20.00U
* The Rammakers Zaal Vooruit 20 Maart 20.00U
* Arno (new tour) Zaal Vooruit 29 Maart 20.30U
* The Mission Zaal Vooruit 06 April 20.00U
* Frank Zappa Zaal Vooruit 10 April 20.00U
FILM
Op 9 maart wordt in Studio Skoop i.s.m. Amnesty
International de film ’La historia official’vertoond.
De film behandelt de problematiek van de adoptie
van kinderen van Argentijnse gevangenen in de periode ’76-’83. (20.00u.)
DWERRG organiseert ’DE DERDE FILM’,
vr 26 feb : Tiempo de Morir’ (Tijd om te sterven)
za 27 feb : Thomme de Cendres’ (De Man van As)
zo 28 feb : ’Yam Daabo’ (Le Choix/De Keuze)
ma 29 feb : ’Ghare Baire’ (Dak van de Wereld)
di 01 ma : ’Heipao Shijan’ (The Black Cannon Incident)
wo 02 ma : ’Yeelen’ (Het Licht) van Cissé
Toegang bedraagt voor studenten 140 fr per film
en een strippenkaart (5 films) kost 700 fr. Voor ’De
Man van As’ betaal je 160 fr.
Meer info vind je in de folder en in de Oxfam Wereldwinkel, Lammerstraat 16.

Mag ik, namens de Protea-studentenvereniging
Gent, volgende twee opmerkingen geven bij de
’Schamper’ nummer 252 van 29 jan 1988.
1) Wij raden dhr. Jean-Louis Herrier dringend aan
terug te keren naar zijn geliefde universiteit om eindelijk eens werk te maken van de demokratisering
van de universiteitsstrukturen. Deze "sympathieke
brombeer" (met de nadruk op brom) en zijn trawanten van V.V.S. hebben wel de mond vol over de
demokratisering van het onderwijs en de strijd tegen de apartheid, maar vergeten dat de officiële
universiteitsstrukturen zoals het Politiek & Filosofisch Konvent, het Werkgroepenkonvent en de
Gentse Studentenraad, waar zij het voor het zeggen hebben, nog moeten gedemokratiseerd worden. Apartheid aan de R.U.G. ?
2) Wij veronderstellen dat ’Schamper’ onlangs Mosambiek heeft mogen bezoeken en persoonlijk
heeft kunnen vaststellen dat de Mosambikaanse rebellen, de M.N.R. of Renamo, steun krijgen van
Zuid-Afrika. Vanwaar deze éénzijdige benadering?
’Schamper’vermeldt toch ook niet dat de niet door
de Mosambikaanse bevolking gekozen regering van
Mosambiek sinds 1977 voor meer dan 35 miljard
bfr. militaire hulp kreeg van de Sovjet-Unie. En de
Gentse student maar liften, schotten of fuiven. Nou
moe...
In de hoop uw aandacht en de aandacht van uw lezers te hebben gewekt, verblijf ik, met VlaamsZuid-afrikaanse groet, Paul Beheyt, voorztter.

KOLOFON
SCHAMPER is het ongebonden, pluralistisch 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. sekretariaat studentenhuis:
25/99/93. Lezersbrieven zijn welkom, naamloos is
prullemand. Op uw grondig gemotiveerd verzoek
laten we uw naam weg.
KERNREDAKÜE: Nancy Boerjan, Gert Defever,
Inge Deman, Dimitry Masyn en Pol Sierens.
VERANTW. UITG.: Gert Defever, St.- Pietersnteuwstraat 45, 9000 Gent.
REDAKTIE: Flor Verschaeve, Frank Ostyn, Guy
De Troyer, lef Stuyvaert, Piet Verbeest en Wim
Defoort.
KOMPUTER-LAY-OUT; Barcard c.v.
TEKENINGEN: Geronimo.
DRUKKERE: P.V.B.A Goff, Pijndetstraat 28,
Gent.
OPLAGE : 5000 exemplaren, gratis ver-spreid in
alle faculteiten, resto’s en homes van de Rijksuniversiteit Gent.
REKLAME: Dominic Pertry.
NIEUW !!!: ABONNEMENTEN :
studenten: 120BF, niet- studenten 250 BF, te storten op 001-0481260-22 van Schamper.

BUONGIORNO ROMA !
Vakantiecursussen Italiaans
en Kunstgeschiedenis
Twee weken cursus
+ verblijf in Rome:

11.590 fr.
juni/juli/augustus
Informatie : Hélène Raets
Tel.: 016/60 33 84
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FILM IN GENT

ALS IEDEREEN VOOR Z’N
EIGEN DEUR VEEGT...
STRATEN

DIT

zijn een bron van inspiratie voor menig artistiek gedreven persoon, ze kennen ze, want ze komen uit
of in de goot. niemand is er ooit geweest maar iedereen kent de maan boven BOURBON Street, de
huisnummers van DOWNING Street, de gitaartjes
van CHARLOTTE Street en de moordenaar van
de rue de Morgue. toch gaat er niets boven de enige echte SINT PIETERSNIEUWstreet, een schatkamer van inspirerende indrukken.
de Baskische politie is al jaren naar ze op zoek. ze
zoeken verkeerd, de basis van de ETA zit in Gent,
rechtover die van waaruit Schamper opereert, ik
weet het, ik heb het gezien, het staat heel groot op
hun rolluiken geschilderd, maar die zie je natuurlijk alleen als het donker is. en dan slaapt de politie al.

maar om duidelijk te maken dat je beter in onze eigen straat vertoeft dan in bv WALL STREET, daar
huizen uitsluitend vervelende marionetten met dollartekens in de ogen. ze willen massa’s geld, overtreden de wet een beetje en worden betrapt (een
opluchting, het einde van de film is nabij), heel berouwvol besluiten ze eerlijk te worden en voortaan
postzegels te verzamelen, duiven te melken en op
zondag de bloemetjes buiten te zetten in de Vooruit, ik hoop dat OLIVER STONE zéér binnenkort
hun voorbeeld volgt.
WALL STREET is de ultieme yuppie-film. nu
moeten ze iets nieuws bedenken, lang haar en veel
baard met vogeltjes en bloemetjes en Peace,
PEACE ! lijkt me wel wat. het instemmend gezucht
achter het bureau van Rusty en Lut deint uit in
schrille vreugdekreetjes en high gekwetter, jammer, James, te laat geboren.

op zondag huppelen gepensioneerde vakbondsleiders met hun vrouwen in de Vooruit, hun gezichten
zijn getekend door de vergeefse stakingen, de te
lage lonen, de zware arbeid die ze TOCH moesten
verrichten, hun verhalen zijn heroisch, hun ogen
dof. ze dansen de vogeltjesdans en ze amuseren zich
een beetje, het orgel zuigt en slurpt, hun vrouwen
zuigen en slurpen koffie, de helden drinken nog een
pint, want morgen begint een week waarin zeventig
jaar langer dan ooit zal lijken.
idealisten zijn idioten, iedereen is (heel stilletjes en
met de deur op slot) idealist, transitiviteit is wetenschappelijk.
tussen de cafees stootje op een specialist blaas- en
nierziekten, het is als een herberg in de woestijnrideaal gelegen, maar wie komt er ooit ?
je loopt er ook mensen voorbij, dat is zowat het enige nadeel aan straten, mensen tegenkomen is het
ultieme symbool van vergankelijkheid, je ziet ze
even aankomen, je kijkt ze in de ogen of zij kijken
naar je voeten, en ze zijn voorbij, ik ben blij dat ik
ze niet moet leren kennen, maar waarom zijn ze er
dan?

OOK
in SUSPECT verplaatsen de protagonisten (en pathetiek ken ik ook) zich langs straten, op weg naar
de rechtbank, en je volgt ze graag want je wil geen
seconde van de ontrafeling missen, je zit mee in de
jury en je wil ook graag op tafel slaan maar je mag
niets zeggen want je hebt zwijgplicht: de in spanning verdrinkende toeschouwers voor je hebben
ook hun rechten, het gegeven is bekend, zelfs de
afloop hebben we eerder gezien, maar het geraffineerde net van misleiding en suspense sluit zich
toch onherroepelijk om elke kijker heen. het is een
televisiefilm die het grote doek ruimschoots verdient. we zien het meer omgekeerd.
ief
WALL STREET * (deca)
SUSPECT *** (deca)

IT'S ONLY ROCK AND ROLL BUT I LIKE IT III
Moest u (ja jij) op de man af geconfronteerd worden met de vraag wat Rock and Roll nu eigenlijk
inhoudt, is de kans niet gering dat u gewag maakt
van personen die goed waren maar helaas al lang
14 voet diep ten prooi gevallen zijn aan het ongedierte van deze wereld, (voor meer details omtrent
dezebeestjes gelieve u te verdiepen in cursussen
dierkunde, legaal te verkrijgen in het desbetreffende seminarie)
Voor ons is R&R meer dan enkel de muziek, het is
een manier van leven. Himmel über Berlinen
stukjes over pakweg de Lüneburger heide kunnen
ons meer beroeren dan tien in leer gestoken kerels
die beweren feilloos White Rabbit na te kunnen
spelen. Het gaat hem enkel om dingen die een mens
naar z’n strot grijpen, hem leegzuigen en die je nadien gepakt maar toch gelukkig achterlaten in deze
toch wel harde wereld. Overal ter wereld zijn er
mensen die van Rock and Roll hun levensdoel maken. In Oostende heb je bv. Arno die zich nu al jaren krampachtig vasthoudt aan het cliché van zuipen en vrouwen. Maar ondanks dit doorzichtig imago slaagt hij erin pareltjes uit zijn duim te zuigen
die mijn leven telkens enkele seconden draaglijker
maken.(ARNO live in zaal Vooruit 29 Maart)
Ook Holland zou zo’n figuur bezitten: HERMAN
BROOD. Destijds stak hij zowat alles uitwat de
Gereformeerden hem verboden."Hij werkte zich

ZOEKERTJES
Zoekertjes (maximaal 5 lijnen) zonder kommercieel oogmerk (gezocht, gevonden, verloren of zomaar...) zijn gratis: andere (te koop, te huur, tikwerk) worden betaald naargelang de ruimte die ze
innemen (zie verder). De redaktie behoudt zich het
recht voor om zoekertjes niet te plaatsen. 1 lijn bevat 45 tekens (inclusief spaties). Indien het kommerciële advertenties betreft betaal je 10 BF per
lijn. Sturennaar of afgeven op St.- Pietersnieuwstr.
45, 2de verdieping (bij de noodtrappen).
Deze week:
* Al de personen die vinden dat Raymond van het
Groenewoud nooit een brave huisvader had mogen
worden, kunnen zijn oude singles (vanaf louisette
tot aan je veux...) kwijt tegen een zacht prijsje bij
Wim Defoort, Zandpoortstraat 35 9000 Gent.
* Wie vond blauwe portefeuille op de Student-Aidfuif in de Vooruit. Graag terug op Bagattenstraat
20, Caroline. Indien niet aanwezig, berichtje nalaten. Dank.

op van bescheiden pianist bij Cuby & The Blizzards
tot uitstekend muzikant,komponist, tekstschrijver
en vooral performer. Hij gaat voor honderd procent af op zijn impulsen, kent geen grenzen en
proeert iedereen een stap voor te blijven, vooral
zichzelf. Het is dan ook geen wonder dat hij vaak
verkeerd begrepen wordt en zichzelf geplaatst ziet
in een eenzaamheid die hem tot één van de weinige
echte bluesartiesten maakt die Nederland rijk is."
(uittreksel uit de persmap)
Het zijn niet zijn platen waaraan hij zijn faam te
danken heeft maar vooral zijn talent tot entertainen. Net als Springsteen destijds heeft hij samen
met ziin begeleidingsgroep The Wild Romance’
alle bruine kroegen en parochiezalen afgeschuimd
om mensen zoals u en ik te overtuigen van zijn kunnen. Naar aanleiding van zijn nieuwe LP en dito single verlaat hij nog eenmaal A’dam om moegeblokte
studenten te plezieren.
Op 9 MAART in zaal Vooruit alwaar om 20.30 de
deuren voor u zullen opengaan. Kaarten op de gekende adressen. Na MAM en The Nits voorwaar
een derde Hollandse zege in één maand tijd.
(W.D. alias Rusty James)

ANDERSOM
Niet bepaald het stokpaardje van een op personenkultusterende auteur om te verhalen over het nachtelijk uur waarop hij een winkel binnenstapt om er
zich een kontainer WC-rollen aan te schaffen. Maar
het kan dus en in Gent nog wel. Dat een dronken
student niet langer verlegen hoeft te zitten om een
nijpende maag is een aangrijpend gevolg van de
nieuwe nachtwinkel. Aanschuiven bij Julieng om
een bakkie patat met kurryketchupschnitzelsaus
wordt een banaal, triviaal en massaal gebeuren.
Daarom voortaan bij VICE VERSA, Lammerstraat, om een plastik frituurvet en ’doe-het-zelf.
Wie ’s nachts überhaupt merkt dat de schijtstoel
overvol opgepakt zit, kan voorlopig in de nieuwe
nachtwinkel om een ontstopper. Lekker handig is
dat. Maar men heeft ook gedacht aan het nachtpersoneel: de politie, om de eerste de beste bij de lurven te vatten, kan om vijf uur de toonbank op voor
een broodje kaas, insektenverdelger en nagellak, al
was het maar om de tijd eindelijk es wat nuttig door
te brengen, want ’La nuit nuit è la santé’ en daarom, afsluitend, deze impressie: mensen slorpen en
slurpen maar, graaien, slempen, slobberen, grabbelen, futselen, sjacheren, ijlen en kwijlen, de wraaten vreetzucht kan nooit gauw genoeg bevredigd.DyM

ADVERTENTIE

Niet veel soeps...

inderdaad
De wegen van ex-Schamperredacteurs zijn ondoorgrondelijk. Sommigen van hen maken nu het mooie
weer bij fraai uitziende universiteits- blaadjes als
"Campus" en "Gent Universiteit". Anderen bedienen het koffiezetapparaat op de redacties van "Het
Volk”of "De Morgen". Tom Lanoye verovert plank
voor plank de Nederlandse podia en ik wacht geduldig mijn tijd af en probeer ondertussen zo ongehavend mogelijk mijn examens te doorspartelen.
Bij wat mijn arm schedeldak allemaal moet slikken,
zijn blijvende hersenbeschadigingen echter niet uitgesloten, zo vrees ik ( de gevolgen zijn al merkbaar,
n.v.d.r.).
Een andere Schamper-veteraan is Carlos Backers,
de auteur van de roman "Soep, opera der impotenten", die onlangs bij uigeverij De Prom verschenen
is. Backers (geboren in ’55) studeerde psychologie
in Gent. De achterflap van zijn debuutroman is
veelbelovend: "...een soap-opera, met in de hoofdrollen armoedzaaiers, revolutionairen, ..., studenten en hoeren.". Helaas slaagt Backers er niet helemaal in om de gewekte Bukowskiaanse verwachtingen in te lossen. Hij maakt er meer dan eens een
potje (soep) van. Hij vertelt ons een rommelig verhaal, dat met haken en ogen aaneen hangt en nauwelijks mijn interesse kunnen wekken heeft.
Het verhaal nu: Chev -een arme drommel met een
afstotelijk gezicht en op de koop toe een bochelheeft heel wat meegemaakt in zijn leven en besluit
het allemaal eens op te schrijven. Zijn vriendenkring bestaat uit een conglomeraat van de meest
wansmakelijke gedrochten, die ooit in een roman
samengebracht zijn. Hij hokt samen met een pyromane en trekt op met Smekker en Luis, revolutionairen en agitatoren van de oude slag. Het gezelschap is compleet met de prostituees Danya en Rena. Zoals je ziet,is er aan kleurrijke namen geen gebrek in deze roman. Daar blijft het echter bij. Wat
de aanzet tot een leuke ironische roman had kunnen worden, ontaardt al vlug in een oeverloos vervelend geëmmer, dat mij als lezer volledig koud liet.
Geen moment voelde ik enige sympathie voor Chev
en co of voelde ik me enigszins bij het verhaal betrokken. Bakkers liet een mooie kans liggen om een
lekker opstandig en anarchistisch potje te brouwen.
Wat hij ervan gebakken heeft, lust ik echter niet.
Stuur deze soep dus maar terug naar de schuldige
en verplicht hem zijn eigen troep te slikken. Al heb
ik mijn legerdienst nog te vervullen, ik ben meer gewend dan dit.

vre (1 half geslaagde verhalenbundel en 3 goede tot
uitstekende romans) te verslinden. Net toen ik dit
alles verteerd had (een vleugje maagzout doet wonderen), kreeg ik de nieuwe roman van Brusselmans
te pakken. "Zijn er kanalen in Aalst?" is in alles het
vervolg op het terecht fel bejubelde "Heden ben ik
nuchter".
Er is niet veel veranderd. Eduard Kronenburg what’s in a name- houdt nog steeds passioneel van
vrouwen, doet nog steeds zijn naam van notoir
drankorgel alle eer aan en doodt nog steeds de tijd
op het ministerie van A&T. Hij heeft tot taak de
langdurig werklozen op te bellen om na te gaan of
ze nog in leven zijn. Zijn tragische verliefdheid op
twee vrouwen tegelijk (o.a. op "de mooiste vrouw
die ooit het grondgebied van Brussel heeft betreden" ) en zijn alles vernietigende angst maken alle
werk echter onmogelijk. Bovendien zuipt hij aan
één stuk door Jupiler en komen zijn collega’s-mannetjesputters Dolf en Kamiel hem onophoudelijk
op de hoogte houden van hun veroveringen. De
ambtenaren doen alles, behalve werken. Brusselmans’ roman is "De Collega’s" met jarretellen aan.
Nog leuker wordt het als Eduard zijn vriend Herman Brusselmans ontmoet en de auteur zichzelf
beschrijft:" ’t was een schrijver van nu en dan een
roman en hij had een schitterende vrouw die Gerdox heette. Verder had hij een gezicht dat surrealistische schilders tot model diende en zoop hij zich
verloren" (p.132).
Brusselmans’ boeken zijn altijd vrij precies gedateerd en gesitueerd. In "Heden ben ik nuchter" (uit
’86) wordt Eduard een Simple Minds-concert in
Deinze in de maag gesplitst. Nu moet onze held de
Glorieuze Intrede van de Rode Duivels op de
Grote Markt in Brussel (na hun Mexico-uitstapje)
ter plekke ondergaan.
Dit is Brusselmans’ beste boek. De typische ingrediënten van het Brusselmans-recept ( grappen en
grollen van alle slag, bier, angst en véél liefde) worden hier op briljante wijze tot een zoet binnengaande lekkernij gesmeed. Zo bevalt het me en zo
mag Brusselmans voor mijn part nog 99 romans
schrijven. Brusselmans en zijn gelul: je aanbidt ze
of je veracht ze; maar lezen MOET je ze. Zeg later
niet dat we je niet gewaarschuwd hebben.
(PieV)

ER ZIJN KANALEN IN
AALST!

Carlos Backers, "Soep,opera der impotenten", uitgeverij De Prom, Baam. 152pp.
Herman Brusselmans, "Zijn er kanalen in Aalst",
uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam. 190pp.

Meer spek voor mijn bek is al wat mijn persoonlijke
Oppergod Herman Brusselmans uit zijn brein doet
vloeien. Een regenzomer geleden probeerde ik
mijn botten te verwarmen door zijn voltallige oeu-
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