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MEER WETEN OVER ETEN
Eén van de voorzienigen waar de nieuwe
student het eerst mee geconfronteerd
wordt is het studentenrestaurant. Aan de
RUG zijn dat er zes, al richten de meeste
studenten zich op de De Brug en De
Overpoort, en hebben de vier bijhuizen
elk <hun eigen publiek. Een andere voorziening van de sociale sektor zijn de
homes, vijf in totaal, waarvan nog twee
bijna volledig ongem engd zijn. We
contacteerden Mare Bracke, dienst promotie en personeel van de sociale sektor,
voor een gesprek aan de start van dit
nieuwe academiejaar.
SCHAMPER: De laatste jaren zijn er heel
wat veranderingen doorgevoerd in de resto’s (de herinrichting van de Overpoort, de
diversificatie in het aanbod, de nieuwe cafetaria nu in de Boudewijn..). Jullie trachten wellicht de besparingen elegant op te
vangen ?
R echtstreeks en onrechtstreeks w ordt de

sociale sektor geconfronteerd met een
vermindering van kredieten. We krijgen
gewoon 15 miljoen niet, en dus moeten
een aantal initiatieven opgezet worden
om zelf dat geld op te brengen.

SPAGHETTI SOCIALE AUB.
SCHAMPER: Wat betekent dit praktisch ?
Meestal gaat men eenzijdig ageren, en
zelf gaan besparen. We willen echter ook
zelf nieuwe inkomsten verwerven. Twee
punten zijn de nieuwe avondgrillade, en
de opening van de cafetaria in de Brug.

Enerzijds kan je deze laatste als een sociaal gegeven zien, de studenten geneeskunde en de homebewoners hebben al
lang die wens uitgedrukt, het vult een
nood. De grillades daarentegen zijn duurder, relaxed, maar niet echt sociaal meer.
Bij een gemiddelde van 65-70 personen
hebben we een break-even, maar we ho-

DRINGEND GEZOCHT: U (JA U !)
eerste exemplaar van deze jaargang ligt nu voor u.
Wij gaan voor u op visite bij tal van prominenten,
bezoeken tentoonstellingen en wonen debatten bij.
Wij schuimen theaters, concertzalen en bioskopen
af op zoek naar het betere nieuwe geluid in het hedendaagse cultuurleven.
Zal ik u eens wat vertellen?

Zal ik u eens vertellen wie u bent?

U bent student (m/v), jongen intelligent, ambitieus
en enthousiast, humoristisch en idealistisch. U bent
briljant en wil dat de hele wereld eindelijk diets maken. U sprankelt van originaliteit, de ideeën borrelen bij u naar boven. U neemt geen blad voor de
mond en ziet er geen graten in om uw medemens af
en toe eens in zijn hemd te zetten.
Zal ik u eens vertellen wie wij z\jn?

Wij zijn de jonge helden van SCHAMPER, het enige echt onafhankelijke en objectieve blad van en
voor en over RUG-studenten. Wij boksen zowat om
de twee weken een krantje in elkaar dat de Gentse
student wil informeren over alles wat reilt en zeilt,
zoemt en zoent in de universitaire bijenkorf. Het

Als ik dat hier allemaal zo netjes op een rijtje zie,
dan krijg ik het gevoel dat het wel eens wat zou kunnen worden tussen u en ons. We zijn immers voor
elkaar geboren. Denkt u dit ook? Komt u ons dan
gerust eens opzoeken. Onze deur, onze kolommen
en onze armen staan wagenwijd open voor nieuwe
redacteurs, lay outmensen, illustrators, fotografen,
informanten, koffiejuffrouwen en gezelschapsmeisjes.
Laten we het volgende afspreken: U brengt ons een
bezoekje op onze eerstvolgende redactievergadering. Op vrijdag 14 oktober spoedt u zich gezwind
om 13h naar de eerste etage van DE BRUG, S tPietersnieuwstraat 45. Na de ingang begeeft u zich
onmiddellijk rechts, door de glazen deur en recht
de trap op, tot uw goede neus u automatisch tot bij
ons brengt. Wij wachten met hevige spanning op u.
P.S. : BOODSCHAP AAN ALLE PITTIGE MEIDEN EN TOFFE KNULLEN :

Laat uw drempelvrees thuis a.u.b. We zullen u
waarschijnlijk niet opeten (we weten wel beter). De
groeten thuis en tot vrijdag.
THE BOYS FROM SCHAMPER

pen op zo’n 90 personen, wat trouwens de
bezetting van de middag- grillade is.
Het probleem wordt onze begroting er
door te krijgen bij de Raad van Beheer.
We zouden graag de Brug reorganiseren.
De cafetaria wordt er meer een ontmoetingsruimte dan een verbruik- gelegenheid. Die sociale funktie willen we zeker
bestendigen, er zijn al zo weinig niet-commerciële ruimten waar de student terecht
kan, maar we zouden bijvoorbeeld iets
kunnen doen met de vele ruimten in het
gebouw. De twee miljoen die we hebben
voor grote werken waren echter eigenlijk
bedoeld als reserveposten.
SCHAMPER: Anderzijds krijgen de resto’s een nieuw élan. Hoe ziet u in de toekomst initiatieven als Kunstzicht ?
Kunstzicht blijft draaien, dit jaar zelfs met
medewerking van de studenten zelf. In
oktober heeft het Kultureel Konvent iets
gepland. Ook in die aard zien we de exposities van jonge kunstenaars van de academie die in de resto’s zullen plaats vinden. Je zal er trouwens werken kunnen
kopen, en dat zullen nog prijzen zijn.
Maar belangrijk blijft dus het imago, ook
de nieuwe fotocabines zijn zoiets. Dat is
pure dienstverlening naar de student toe.
Ook nieuw is de vestiging van een computer workshop in de Overpoort. Student
brengt diskette mee, zet zich na het tafelen even aan het werk, en kan het resul-

taat uitgeprint meekrijgen. Een service
van de firma die computers aan de unief
levert, maar die daar ook graag wat promotie voor had gehad. Voor zoiets moet
je dus alert zijn. (vervolg pag. 2)
Advertentie

DANSSCHOOL
LUCRIA

start terug een nieuwe cursus voor studenten

ROCK & ROLL,
SWING, MAMBO en SALSA

|

(of alles watje kunt dansen op een fuif!!!)
Op dinsdag vanaf 25 oktober om 18u45 in |
zaal Vooruit

ALLE DANSEN (ChaCha,
Jive, Wals, Tango,...)
Op dinsdag vanaf 25 oktober om 20u30 in
zaal "St. Coleta", Ottergemsesteenweg
130.
Telefonische Inschrijvingen
t.e.m. 17 oktober: HOOF voor de volledige!
lessenreeks (19 lessen), vanaf 18 oktober
1250F.
Meer info en inschrijvingen
op 091/48.56.13

INSCHRIJVINGEN R.U.G.

12-UREN BUIKLOOP 1988
n deze beschikbare ruimte wilden wij u informeren
over het aantal nieuwe studenten die, traditiegetrouw, vanaf deze week de RUG-auditoria met vers
bloed komen bevolken.Ijverig als we zijn wilden we
alles uit de eerste hand te weten komen en dus trokken we naar het adviescentrum alwaar de computer
netjes alle cijfertjes opslorpt en verwerkt. De eerste
hand bleef echter gesloten, meer nog: ze wees ons
de uitgang met de melding dat rector De Meyer precieze cijfers zou prijsgeven op de opening van het
academisch jaar.
Wij dus op zoek naar de tweede hand en wat bleek:
de Gentenaar publiceerde woensdag 28 september
wél al nauwkeurige cijfers van de tendenzen per fakulteit, richting en optie. (De Morgen deed een dag
later hetzelfde).
Daaruit blijkt dat het aantal eerstejaars dit jaar zeker status quo blijft en misschien zelfs lichtjes stijgt,
ondanks het dalende geboortecijfer in de jaren ’60.
Dus: minder achttienjarigen, meer eerstejaarsstudenten. 2 richtingen melden een nogal spectaculaire
stijging: in de afdeling Biologie stijgt het aantal eerstejaars met de helft. De afdeling Germaanse Filologie heeft 40% meer eerstejaars dan vorig jaar, een
opvallende tendens voor een richting die al enkele
jaren als toekomstloos wordt gedoodverfd, gezien
de crisis in het onderwijs. De stijging in de Germaanse is nog opvallender wanneer blijkt dat de inschrijvingen voor de Klassieke en Romaanse filologie en de Kunstgeschiedenis blijven dalen.
Wanneer rector De Meyer de uiteindelijke cijfers
bekendmaakt zitten wij met onze bandrecorder in
de buurt. We zullen ze u in ons volgend nummer zeker niet onthouden. Tenzij op algemene aanvraag,
natuurlijk.

Traditiegetrouw is er ook dit jaar weer een 12-urenloop. Voor de 6de keer alweer worden jullie (bij
voorkeur mét loopschoenen verwacht op het SintPietersplein op 26 OKTOBER tussen 13.00 en 01.00
uur. De organisatie ligt in handen van het ’12-urenkomitee’ (in Schamper 258 voelen we die even aan
de tand) i.s.m. tal van diensten van de RUG, Stedelijke diensten en sponsors.
12 uur lang zal het St.-Pietersplein bestormd worden door duizenden proffen, studenten, sympathisanten en aanverwanten. De vorige jaren was het
succes telkens enorm en waarom zou het dit jaar
minder zijn?
De hoofdbrok bestaat uit het pretentieloos lopen
waarbij de studenten uit diverse fakulteiten hun
hoofd rood rennen op zoek naar de gewenste konditie, een pijnlijke spierscheur (de handen van een
rode-kruis-verpleegster), de krantenkoppen of de
felbegeerde wisselbeker. Een beker die dit jaar definitief bezit kan worden van de faculteit Toege-

paste Wetenschappen (De T.W.’ers wonnen hem
al eerder in ’86 en ’87).
Gestruktureerde en uitgebalanceerde randactiviteiten vinden vorm in ’go-car- racing’, ’behendigheidsfietsen’, ’de snelste lo(o)p(st)er’en de ’milkbar’. Zij
brengen voldoende animo voor de niet-lopers op
het binnenplein.
Ook zullen er non-profit-organisaties aanwezig zijn
zoals de Aidsbus en Greenpeace). Omdat informatie belangrijk is.
Later op de avond worden gevoelsmens Raymond
van het Groenewoud, met in het voorprogramma
het Gentse B-System op de planken gehaald.
Alles wordt afgerond m et een ondubbelzinnige
hardnekkige fuif met huis-disco-bar ’Zebedeus’.
Veel te doen dus, en ruimschoots voldoende om de
sloffen op te poetsen en om te strikken.
(GD naar LA)
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MEER WETEN OVER ETEN (vervolg pagina 1)
SCHAMPER: Eind vorigjaar verdween ook het bonnensysteem ?
Dat was eigenlijk een totaal absurde situatie. Naast
het koninkrijk België drukten wij zelf ons eigen papiergeld. Het ontbrak er nog maar aan dat er proffen op stonden! Het enige voordeel was de hygiëne,
zowel de klant als het personeel hadden ze slechts
even vast. Maar de nadelen wogen op. We hadden
enkel een totaal bedrag van inkomsten, dus niet
hoeveel broodjes kaas er nu werden verkocht. Als
je wilt inspelen op tendenzen moet je die gegevens
hebben.

SENTIMENTAL HYGIENE
SCHAMPER: Er komt een intensieve voedselcontrole in de resto’s ?
Dagelijks meerbepaald, en dat op verscheidene niveaus. Bij de producent, in de keuken en op het
bord. Je kunt natuurlijk niet elke hamburger gaan
controleren, we nemen stalen uit bulk. De resultaten bereiken ons pas later, maar de bedoeling is eigenlijk het echo- effect. Leveranciers bouwen een
goeie reputatie op in de lange termijn. Er zijn in de
bestekken trouwens ook strafclausules ingebouwd.
SCHAMPER: Toch lijken me meeste klachten van
studenten de bereiding van de waren te betreffen. Is
het niet wat vettig ?
Die kritiek betreft vooral de sauzen. Maar je moeten oppassen. Mensen die een slaatje nemen en
denken gezond te eten, kunnen ook bedrogen worden. Er kan wat misgelopen zijn in het transport bijvoorbeeld. Daarom die controle op niveaus. Over
de bereidingswijze hebben we inderdaad ook al nagedacht. Het is iets dat inherent is aan onze grootkeuken. Wij werken nog steeds met de warme keten. Er zijn andere systemen zoals de vacuümbereiding, en het dégithermieksysteem in het Gasthuisberg te Leuven, maar ook die hebben nadelen.
Maar toch geloof ik niet dat ons eten zo vettig is,
schijn bedriegt soms. Wij volgen ook de wettelijke
normen. Onze hamburgers bestaan uit 80 %
rundsvlees en 20 % varkensvet. Dit laatste geeft de
smaak aan het vlees, denk maar aan vroeger toen
nog in smout gebakken werd, maar is tevens verantwoordelijk voor de vetafscheiding in de saus. Wat
het vlees betreft, voorlopig kunnen we niet garanderen of het hormonenvrij is. Vanaf januari zijn delaboratoria waarmee we werken wel ingesteld op de
proeven, maar op de hoeveelheden die wij verwerken wordt het erg moeilijk.
De maaltijd- prijzen zouden wel eens kunnen stijgen. De groenten vormen ook een probleem. Het
is mogelijk om deze reeds gewassen en gesneden
aan te kopen. Op industriële basis kost dat bovendien erg weinig. Het nadeel is dat de kleinhandel
hier het slachtoffer van wordt, wij kunnen daar
moeilijker controles gaan uitvoeren.
SCHAMPER: Gebeurt het vaak dat er mensen met
klachten afkomen ?
Onfrisse praktijken moeten gemeld worden. Als je
iets vindt dat niet oké is ga je beter naar iemand van
het personeel. Je wordt zeker niet scheef bekeken,
er kan altijd immers iets mislopen. In de tijd hebben we nog een studente gehad die een vol-au-vent
had besteld. We kopen hiervoor borstvlees van kip

pen aan in voorgesneden brokken, die vrij zouden
moeten zijn van ribben. Die juffrouw had minder
geluk, want bij haar zat er nog een beentje in. Het
kind was bijna gestikt, en ze hebben haar nog naar
het U.Z. moeten doen. Als ze dan achteraf voor je
staat, ben je wel gegeneerd. Je hebt die afspraak
met de producent, maar er moet dus iets fout gegaan zijn bij het slachtproces. We hebben direct de
rekening van het U.Z. opgevraagd en betaald, en
haar een nieuwe maaltijdbon gegeven. Tegenover
de producent hebben we het geval nog eens aangedikt, zodat je weer dat echo-effekt krijgt.

BRENG EENS UW OUDERS
MEE
SCHAMPER: De Gentse horeca klaagt er al een
tijdje over dat de resto ’spotentiële klanten afsnoepen.
Vorig jaar was er zelfs sprake van een badge voor de
toegelaten maaltijdverbruikers.
Er was ook die kwestie dat de homes eventuele logeerders zouden afnemen, maar dat lijkt me overroepen. Niet iedereen kan een overnachting in het
Flanders opbrengen. Wat de resto’s betreft, die
badges zijn er al, hoewel de studenten die nu niet
direct nodig zullen hebben. Ze hebben immers nog
altijd hun kaart. Het systeem is vooral voor de andere groepen bedoeld. Het personeel heeft ook
identificatie, maar er komen hier ook bezoekers,
ouders, gepensioneerden, scholieren, steun- trekkenden van het OCMW, enz.. Bezoekers en ouders
vormen geen probleem, ze kunnen een dagkaart
aanvragen. Als hun zoon of dochter mee is hoeft
dat zelfs niet. Naar de sociaal minder begoede klanten hebben we gewerkt met affiches op de plaatsen
waar ze geregeld komen. Ze kunnen probleemloos
zo’n badge krijgen. We stellen vast dat de bejaarde
mensen hier al vaak zijn van llu30, en blijven tot
14u00. Zo sparen ze een beetje verwarming uit
thuis. We zijn een staatsinstelling, en zo nemen we
ook een beetje onze verantwoordelijkheid op.
Scholieren zullen we niet wegsturen, maar we gaan
ze zeker niet aanmoedigen. De resto’s mogen geen
trekpleister worden voor brossers. In bijna alle
scholen geldt trouwens voor externen een ongevallenverzekering die bepaalt dat ze over de middag
onder het toezicht van hun ouders staan.

GEK
SCHAMPER: Tot slot, wie bedenkt eigenlijk die
knotsgekke maaltijdnamen ?
Meneer Deny brengt de namen aan. De bedoeling
is een beetje meer persoonlijkheid te brengen in de
groot-keuken, de gerechten een individueel karakter te geven. Als de sauzen bijvoorbeeld klaar zijn
kun je gemakkelijk een deel weglaten om pikanter
te maken. Zo heb je weer meer keus. Het probleem
als je kookt voor veel mensen is dat je de middelmaat moet brengen, maar door kleine zaken is dit
op te vangen.
Tekst: PolS - Foto: Caroline Dossche

N LOOP
Eindelijk concurrentie voor Friture William !
Jarenlang werd er in de Home Boudewijn schaterlachend naar Sportweekend gekeken op zondagavond. De Boudy was toen nog een mannenburcht,
en de binnenstromende sterk behaarde houthakkers keken geringschattend hoe wielrenners zich
door modderige veldritten worstelden. De ware
veldslagen werden immers geleverd door de studenten zelf. Om de home te bereiken vanop de Heymanlaan moest je over een zandpaadje doorheen
een laaggelegen stuk braakgrond. In de winter,
vroeg donker en altijd wel een donkere wolk boven
Gent, was dit een modderpoel, en dan zat je meestal nog met die veertien kilo patatten van thuis op
de fiets.
Met de opening van de nieuwe cafetaria is dat een
prachtige tarmac weg geworden, merken we als we
de home nog eens bestormen. Homebeheerder
Hessens kijkt wel verbaasd op als we vragen om de
eetzaal te mogen zien. "Hamaar jongens, jullie kunnen daar nog niet in en er is daar nog niets". Gelukkig blijkt dit gezonde beeldspraak te zijn, en terwijl

Wim een fotootje neemt praten we nog wat met de
beheerder, die ondertussen ook met een oogje op
de gang zit om nieuwe studenten op te vangen.
Erwas al veel langer sprake van een resto in de Boudewijn, maar toen de volledige dagschotelservice
waaraan eertijds gedacht werd zo’n acht miljoen
bleek te zullen kosten, werd maar geopteerd voor
een snack. Vooral onder de aanhoudende druk van
studenten geneeskundeen de homebewoners, zal
Mare Bracke ons even later vertellen. Naast de tarmac toegangsweg vanop de Heymanlaan, zou er
trouwens nog een service voor het potentiële publiek aan de overkant komen: de Sociale Sektor is
bij de stad Gent gaan aankloppen om een zebrapad
te versieren over de Heymanlaan. Mooi zo, maar
het wakkere Schamper-team merkt, met onze geliefde dame blanches in het achterhoofd, dat er
geen diepvries aanwezig is. Blijft de Boudewijn
verstoken van de vanille bollen met warme chocoladesaus en het subtiele topje slagroom? Mare
Bracke belooft ons ook aan deze zaak de nodige
aandacht te schenken. (PolS)

TENTOONSTELLING

LITERATUUR

POMPIER VAN T HERTEVIER

BETER DAN IN SEOUL :
GOUD VOOR MANTEAU!

Het wordt even reppen, maar wie wil kan nog tot
14 oktober de tentoonstelling "Pretiosa Neerlandica" meemaken. De centrale bibliotheek en het seminarie van Nederlandse Letterkunde staken de
koppen bijeen, en stellen een greep uit de Nederlandse literatuur- en taalschatten die zich in Gent
bevinden voor. De reden voor deze tentoonstelling
was een congres te Gent van docenten Nederlands
aan buitenlandse uniefs. Dr. Ryckeboer zette het
initiatief op voor deze bijeenkomst, die enkele weken geleden plaatsvond, maar ook voor de studenten aan het begin van dit academiejaar is dit leuk
meegenomen. We gingen eens kijken.
Bij het binnenkomen merken we reeds dat, hoewel
er vrij veel aanwezig is (zo’n 245 werken), er toch
een selectie is gebeurd. Voor elke periode stond
een prof of assistent in. A.M. Musschoot bracht
voor de 20e eeuw zo’n veertien werken mee uit de
bibliotheek van het seminarie zelf. De boekentoren
leverde zeventien werken. Voor de naoorlogse periode ligt de klemtoon op Hugo Claus en Louis Paul
Boon. Ook oudere coryfeeën als Streuvels, van de
Woestijne en Cyriel Buysse zijn aanwezig. Meer
verrassend zijn recentere bijdragen als "Poëzie op
biervilt" (Amersfoort, 83) en de "Gebottelde gedichten" van Marcel van Maele. Message in a bottle
? Iets van the Police neuriënd schuiven we door.
Het aardige aan de tentoonstelling is dat je door het
bos de bomen nog ziet. Zo roept de negentiende
eeuw de gedachte op aan guitige kapoentjes als Jan
Frans Willems, Guido Gezelle en Albrecht Rodenbach, die dan ook aanwezig blijken. Naast de literaire werken heeft A. Deprez, die dit deel verzorgde, ook aandacht geschonken aan andere uitingen van het negentiende eeuwse literaire leven.
Boeken waren nog steeds vrij elitair, en naast de bekende tijd- schriften (Van Nu en Straks,..) zien we
ook een strooibiljet vooreen stuk van H. van Peene
in de Minard, een portret van Willems, een reglement van een toneelkring, de kindertekeningen van
Rosalie Loveling (Onze Rensen), en meer. Bij germanisten doet dit een belletje rinkelen, maar ook
anderen kunnen hier iets opsteken. Zo kan er misschien eens aangedacht worden om die vier afgestudeerde pol en sokkers die elke week hun lezersbrief aan Humo eindigen met "Arm Vlaanderen",
het boek van Teirlinck en Stijns eens effectief te laten doorworstelen.
De 16-18e eeuw, verzorgd door W. Waterschoot en
D. Coigneau, beslaat met zijn 51 werken ietsje minder dan de 19e eeuw, maar blijkt toch weer select
te zijn. Terwijl wij ons vergapen aan "Refereynen
int vroede, Item int Zotte, Item int Amoureuze.."
van loos Lambrecht en "Het Bosken” van Jan van
der Noot, doet de meegekomen ex-germanist heftig teken. Terwijl ik toesnel bega ik de schok van
mijn leven. Voor mij ligt "De weerliicke liefden tot
Roose-mond" van Justus de Harduwijn. Louter op
het geheugen bestoken wij elkaar tussen de tafels
met ronkende citaten uit dit meesterwerkje. Als na
een half uur zowat elke blonde maagd met blauwe
ogen in Gent bezongen is, blijkt het tijd om de middeleeuwen eens van nader te bekijken.
In veertig werken brengt J. Reynaert een overzicht
van wat bewaard bleef van de middeleeuwse literatuur. Hoewel de produktie op een laag pitje stond,
en er wellicht ook heel wat verloren ging, blijkt het
aangebodene indrukwekkend. Met onverholen bewondering zie je hoe fragmenten van "Karei ende
Elegast" uit de veertiende eeuw de tand des tijds getrotseerd hebben. Dat niet alles in zijn geheel bewaard bleef komt doordat oude handschriften soms
gebruikt werden om nieuwe te verstevigen. Tot slot
bracht H. Ryckeboer nog enkele werkjes over de
Nederlandse taallkunde bijeen. Grammaticale werken zijn ons pas over- geleverd vanuit de 16-17e
eeuw. Ook hier geldt dat een blik in de catalogus
wonderen doet.
Na de rondwandeling wordt het werkje van de Harduwijn nog even uit de glazen kast gevist, en mag ik
er nog even mee poseren in m’n handen. Als we

"

*

sel leerde ze Nederlands en werd ze voor het leven
verliefd op de Vlaamse en Noordnederlandse letterkunde. De uitgeverij die ze in 1938 oprichtte,
groeide in een mum van tijd uit tot de belangrijkste
van haar soort. In feite was het jarenlang het enige
literaire fonds in Vlaanderen die naam waardig.
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Nauwelijks twee jaar later lijkt de strijd definitief
beslecht in het voordeel van Manteau. Houtekiet
hult zich in een weinig goeds belovende stilte en ziet
nu met lede ogen toe hoe Manteau meer dan ooit
het literaire leven in Vlaanderen domineert.
Manteaus gouden jubileum wordt op passende
wijze gevierd met een aantal originele initiatieven.
Zo worden speciaal voor deze gelegenheid 3 vergeten raspaarden uit de beginjaren van de uitgeverij
opnieuw van stal gehaald: werk van Emmanuel De
Bom, Richard Minne en Raymond Herreman wordt
in een fraaie, gebonden editie opnieuw in uw maag
gesplitst. Interessanter nog -en dit brengt me weer
bij mijn uitgangspunt van daarstraks- vind ik het
idee om het Verzameld Werk van Gerard Walschap
uit te geven. Binnenkort komt het 1 van 6 delen uit,
elk ruim 900 pagina’s dik, in linnen gebonden en met
stofomslag (wat zegje daar nu van?) De reeks zou
volledig moeten zijn tegen oktober 1993.

NIEUW BLOED GEZOCHT

even later nog eens aankloppen bij W. Waterschoot, ook de gids voor de rondleidingen, blijkt dat
dit het enige overblijvende exemplaar is, dat toevallig vorige eeuw in de boekentoren teruggevonden
werd. "Het enige exemplaar op de wereld" vraag ik
fluisterend, en de heer Waterschoot knikt bevestigend. Voer voor de kleinkinderen, bedenk ik, maar
besluit nog vlug enkele vragen af af te vuren. Het
seminarie hoopt inderdaad dat ook de studenten de
weg zullen vinden naar dit initiatief, en voor germanisten is het zeker een must. Helaas kon de tentoonstelling niet langer duren, op 14 oktober moet
immers plaats gemaakt worden voor een andere. Je
kunt er gratis in, elke werkdag van 9 tot 17 uur, en
er is een catalogus a 380 fr. De harde germanisten
onder ons doen echter de cursus mee. (PolS)

Diep ondergedompeld in uw allesomhullende zomerslaap is uw aandacht misschien voorbijgegaan
aan twee recente prestigieuze verjaardagen in de
Vlaamse literaire sien. Op 9 juli jongstleden werd
Gerard Walschap, met gepaste trots de ’nestor van
de Vlaamse letteren’ genoemd, 90 jaar. Een uitgelezen gebeurtenis om een schrijver van dit uitzonderlijke kaliber eens extra te huldigen, zo leek het
me en zo dacht blijkbaar ook uitgeverij Manteau.
Precies deze laatste is de tweede feesteling van dit
jaar. Vijftig jaar geleden is het al dat Angèle Manteau de haar naam dragende uitgeverij uit de grond
stampte. Het lijkt een grillige speling van het lot dat
de first lady van de Vlaamse uitgeverswereld uit de
Waalse burgerij afkomstigwas (de familie Manteau
woonde in Dinant). Tijdens haar studietijd in Brus-

Uitgeverij Manteau blijft ter gelegenheid van dit jubileum niet louter bij het verleden stilstaan. Ze richt
haar blik ook vrijmoedig op de toekomst en gaat op
zoek naar jonge schrijvers die het de uitgeverij mogelijk moeten maken om de komende halve eeuw
op zijn minst even suksesvol te maken als de voorbije 50 jaar. Dit zou moeten lukken met de LITERAIRE PRIJS VAN DE STAD KOKSIJDE, die
Uitgeverij Manteau samen met Standaard Uitgeverij en de gemeente Koksijde in het leven geroepen
heeft. Deze wedstrijd stelt zich tot doel elk jaar
beurtelings een literair werk en een stripverhaal te
bekronen van een auteur die nooit eerder publiceerde. Voor de eerste uitgave van deze wedstrijd
is een literair werk (roman, novelle of verhalenbundel) aan de beurt. Het winnende werk wordt gepubliceerd door uitgeverij Manteau en krijgt daarbovenop nog een prijs van 100000 Bfr.
Alle inzendingen dienen in zesvoud ten laatste op 1
maart 1989 toe te komen bij Uitgeverij Manteau,
Beeldhouwersstraat 12, 2000 Antwerpen. Daar kan
ook het volledige reglement van deze wedstrijd aangevraagd worden. (Piever)

ARSHITECTUUR ALS BUUR
Architectuur. Vroeger een woord voor levende encyclopédies. Nu een trendy
woordje dat even dient aangehaald, wil je
een aardig gesprek. Het zal er niet beter
op worden met "Architectuur als Buur".
Een slogan waarmee iedereen je dezer dagen om de oren slaat. Een stuk of 50 exposities, theater-, muziek- en dansvoorstellingen zijn het. Enkele ervan gebeuren
in samenwerking met onze unief en precies op deze werpen wij ons.

Met een straal...

Boekentoren : straks mét laser

Nagenoeg alle Vlaamse auteurs met enige faam
hebben op een korter of langer moment van hun
carrière bij Manteau onderdak gevonden. In 1986
dreigde het even te gaan spannen, toen directeur Julien Weveibeigh met slaande deuren het vertrouwde huis verliet en nogal wat topauteurs naar
zijn nieuwe uitgeverij Houtekiet meenam. Over
deze minder fraaie periode in haar geschiedenis
wordt in de gouden feestbrochure ter ere van Manteau met de lippen opeengeklemd in alle talen gezwegen.

Het meest opvallende project wordt in elk geval de
LASERSTRAAL die elke avond tussen half 8 en
half 9 de Boekentoren met de drie andere Gentse
torens zal verbinden. Een heel duidelijke symboliek
overigens. Tegenover de drie torens die de stedelijke en de kerkelijke macht uit het verleden vertegenwoordigden, plaatste Henry van de Velde een
vierde toren vol boeken, een toren vol wetenschap
en kennis. Met laser kun je veel en daarom is het
aardig te weten dat er eigenlijk slechts 1 laserstraal
is, maar die dan wel in 3 fasen wordt doorgestuurd.
Op deze wijze wenst men trouwens de Boekentoren, onder de aandacht van overheid en publiek te
brengen, om zodoende een herwaardering te krijgen van één der belangrijkste realisaties uit de tussenoorlogse periode in België.

De bijdrage van de RUG is hier afkomstig van prof.
Van den Brande (hoofdbibliothecaris Centrale Bibliotheek) en laserspecialist prof. Pierre Boone en
de Technische Diensten van de RUG die hulp en
know-how leverden. Nog tot 31 oktober.

Monsieur Corbu.
De Afdeling architectuur van de Faculteit Toegepaste Wetenschappen werkt mee aan 2 tentoonstellingen over Le Corbusier. Enerzijds is er een overzicht van zijn nooit uitgevoerde plannen voor de
A’pense linkeroever (4-26 november) en anderzijds
is er de woning Guiette te A’pen, recent gerestaureerd en het enige bouwsel dat Corbu in België
neerpootte (7-29 oktober). Allebei vinden ze plaats
in de Blauwe Zaal van de Toegepaste Wetenschappen, J. Plateaustr. 22, elke werkdag tussen 10 en 17u
en op zaterdag van 10 tot 13u.

Winderig
Op het dak van de Boekentoren hebben Ulrike en
Wolff-Dietes Trüstedt en Logos een windharp en
parabool-antenne geïnstalleerd. De windzang is te
horen in de Belvédère van de Boekentoren en via
een andere paraboolantenne ook op de begane
grond. Ook in de B van de BT bouwden Moniek
Darge en Eric De Visscher ’Klankboek’, een soundscape- installatie. Hun klankboek is een klankschap
in de lege Belvédèreruimte, een landschap als het
ware hangend tussen stad en wolken.
Op vrijdag 11 november zal tussen 14u00 en 22u00
de Brusselse componist Dominique Lawalree in de

Belvédère zijn electronische pianocompositie ’De
Temps en Temps’ vertolken.

More Than Less Than Zero
Als laatste T here is not too much going on anywhere in the city’. Een werk gebaseerd op de roman
’Less than Zero’ die jullie wellicht kennen van de
gelijknamige film.
De roman gaat over een generatie jongelui die zich
mateloos vervelen en stinkend rijk zijn. Het weinige
bloed dat ze nog hebben staat ergens in hun aderen
stil en enkel sex, drank en drugs in familieverpakkingen kunnen het nog in beweging krijgen. De film
spoelt dat nog eens dunnetjes over.
Paul Peyskens (regisseur-tekstschrijver) neemt dit
alles slechts als een beginpunt. In de enscenering
verdwijnt de negatief-moraliserende toon uit film
en boek en lachen de acteurs (Hans Maarten Post
en Ame Skoglund) je het leven in.
Voorstellingen op 3, 4, 5, 10 en 12 november om
20u30 in de Boekentoren. Per keer maximaal 50
toeschouwers. Reserveren kan op 091/25 12 96
(Nieuwpoorttheater). Dus voor 1 keer niet bij de
Fnac.
Meer info over Architectuur als Buur vind je op zowat elke straathoek. Er is o.a. de architectuurgids
"Beeldend". Die kostje 100 fr maar ze bevat meteen
ook het toegangsticket voor de centrale tentoonstellingen ’A. als B.’ en ’Gent in Weelde herboren’
(over de wereldtentoonstelling 1913) en stukken info over bouwen en bouwsels in Gent. De archi-gids
is o.a. te koop in de Walry (Zwijnaardse Stwg) en
in de Infocrypte onder het stadhuis. (GD)

HUT HUIS
FRENCH LETTERS
Ze beginnen het eindelijk door te hebben in de
Lett. en Wijsbeg. Een FUIF pak je groots aan en je
laat je sponsoren. Op 12 okt in de Vooruit. Bovendien waagt de Geschiedenis zich nu ook aan een
Galabal, ergens in januari.
1
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Nadat een Vlaams studentenblad reeds een kondoom bijsloot op de middenpagina, vroegen wij ons
zo af of er ook ééntje komt in het Student Welcome
Pack. Check it out, baby.
i
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Wanneer komen er trouwens kondoomautomaten
in de homes, de reso’s... Enige maanden geleden
was de kwestie ergens te sprake maar ze is daar ook
blijven hangen.

van het HILO (Hoger Instituut voor Lichamelijke
Opvoeding), van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, iemand uit de RvB en iemand van de Sociale Dienst in zetelen.

MONDIALE STUDIES

EXTRA-LICENTIES

Over de nieuwe architectuuropleiding stonden de
kranten de afgelopen maanden bol. Ook nieuw aan
de RUG zijn de ’Multikulturele en Mondiale studies’. Het gaat hier om een vrij unieke licentiaatsopleiding. Enkel in Zweden, Japan, Canada en de
V.SA.. (Florida en Oregon) bestaan er gelijkaardige opleidingen. Hiermee gaat 1 van de vele idealen van Prof. Van Spaandonck (voormalig decaan
Letteren en Wijsbegeerte) in vervulling.

Het Adviescentrum voor Studenten heeft een brochure klaargestoomd over alle EXTRA-LICENTIES en andere aanvullende opleidingen die de
RUG je biedt. Zie Sint-Pietersplein 7.

EGYPTOLOGIE

Op 5 oktober 1.1. hield het GUSB zijn jaarlijkse
opendeurdag voor de studenten, personeelsleden...
van de RUG. Ook dit jaar was de belangstelling stevig. Op de foto 3 spelende volleybal- velden.

Deze richting lijkt ook van onze universitaire aardbol verdwenen te zijn nadat de prof in kwestie op
pensioen ging. Nochtans staat de studierichting in
de studiegids. Gevolg: Minstens 1 student kwam
naar Gent om zich in te schrijven en kreeg er te horen dat alles behalve egyptologie kon. Ter plekke
werd hem wel aangeraden zich in te schrijven voor
de Arabistiek. Wat dan maar gebeurde.
Het Pintje Lokt...

(Foto Pols)

Het VEK (Vlaamse Ekonomische Kring) heeft zich de YUCCA aangeschaft voor een bedrag dat om en bij de
3 miljoen zou liggen. Bedoeling is uiteraard dat de investering rendeert maar ook dat niet- Vekkers en nietekonomisten de deur openduwen.

STUDENTEN- EN ONTWIKKELINGSPROBLEMATIEK

STOP START
Droogten, milieurampen, onrechtvaardigheden in
de noord- zuidrelaties, armoede, kindersterfte en al
of niet gewapende conflicten in de derde wereld
vormen de belangrijkste problemen waarmee de
hedendaagse generatie geconfronteerd wordt. Het
is dan ook vanzelfsprekend dat er onder de studenten steeds een ruime belangstelling heeft bestaan
voor de ontwikkelingsproblematiek, getuigen hiervan de grootscheepse campagnes zoals "Duik er
eens in voor Afrika", 11.11.11. en andere "Student
Aid", die in de voorbije jaren op heel wat succes
hebben mogen rekenen. Bij het voeren van deze solidariteitscampagnes viel het echter op dat er steeds
naar nieuwe medewerkers moest gezocht worden
om de akties te coördineren. Bij gebrek aan continuïteit moest het organisatorisch kader telkens vanaf 0 heropgebouwd worden.
In april 1988 werd dan ook dooreen schare enthousiaste "Third World-freaks" een nieuwe PLURALISTISCHE interfakultaire werkgroep opgericht :
"STudenten en Ontwikkelingsproblematiek", afgekort STOP. "Interfakultair betekent dat alle studenten met een minimum aan interesse voor ontwikkelingsproblematiek, afkomstig uit de meest uiteenlopende studierichtingen, hun gading erin kunnen vinden. STOP telt momenteel medewerkers uit
econom ie,farm acie,toegepaste wetenschappen,
wet., landbouw, psychologie en pedagogie, politieke
en sociale wetenschappen en de Oosterse en Afrikaanse filologie. STOP werd inmiddels opgenomen
in het WerkgroepenKonvent (WK).
De werking van STOP zal zich niet beperken tot de
coördinatie van solidariteitsacties. STOP wil aan
het studentenpubliek ook de mogelijkheid bieden
kennis op te doen omtrent de derde wereld, en dit
via het organiseren van info-avonden, filmvoorstellingen, debatten en uitstappen naar tentoonstellingen, symposia e.d.m. Thema’s die alvast aan bod komen zijn:
- Zaïre en Burkina Fasso;
- Vrouwen in de derde wereld;
- de schuldenlast van de ontwikkelingslanden;
- vluchtelingen...

Tenslotte wil STOP zijn dank betuigen aan Schamper vermits het vooral via de Schamper-aankondiging was, dat de nieuwe derde wereld-werkgroep
zijn medewerkers vond.
Studenten die geïnteresseerd zijn in de werking van
STOP, of wensen mee te werken aan de ll . l l . l l . cam pagne, of beide... kunnen de onderstaande
strook indienen bij STudenten en Ontwikkelingsproblematiek p/a Studentenhuis "De Brug”, St.Pietersnieuwstraat 45, 9000 GENT. (JLH)

Het FakulteitenKonvent (FK, dat dus alle Fakulteitskringen overkoepelt) heeft weer een onthaalbrochure voor de eerstekanner klaar. Deze kreeg
je normaliter bij de ’officiële’ Gids voor de Student
1987. Er zijn namelijk ook enkele privé-versies
(Knack, Kampus...). Afzonderlijk kost ze je 50 Bfr.
Alles wat je moet weten over je Faculteitskring, de
werkgroepen, de RUG- strukturen, het homekonvent .... vind je er in. Alles over Schamper vind je
op p. 34. (GD)

(Foto GD)

SPORT & STUDEREN ????

RECHTZETTING

De Raad van Beheer heeft beslist een ombudsdienst op te richten voor topsporters, maar ook
voor artiesten en personen die een job met universitaire studies wensen te combineren. Vroeger
bleek namelijk dat allebei een schier onmenselijke
combinatie was. Voorzitter van deze kommissie
wordt rector De Meyer en verder zullen er mensen

In ons laatste nummer (28 maart 1988) verscheen
een OPEN BRIEF aan Prof Bouckaert. Deze was
oorspronkelijk ondertekend (naamloos publiceren
en lezen we zelfs niet), maar bij de computerlay-out
viel de naam van Peter Praet weg.

ZOEKERTJES

ZAIRE
Kasavubu, Tsjombe en Mobutu als pionnen van een
internationaal schaakspel in een periode van afscheidingsbewegingen en buitenlandse interventies
waarbij vooral één doel voor ogen stond: de weg die
Lumumba ooit wou bewandelen, eens en voorgoed
af te snijden.

Gedurende de volgende weken zal STOP zich met
volle overgave storten in de coördinatie van de
ll.ll.ll.-cam pagne ’88 aan de RUG. Het ligt in
onze bedoeling om vooreerst een 11.11.11.- komitee RUG op te richten waartoe niet alleen alle al

Een emotionele aanklacht in een film met grote
klasse.
Technische gegevens: documentaire - 80 minuten zwart-wit - Franse versie met nederlandstalige ondertitels - ’Du Zaïre au Congo - Christian Mesnil België 1981.

Naam en voornaam:...............................................
Studierichting en jaar:................................... ,...... .

Dit is een eerste activiteit van STOP (STudenten
en Ontwikkelingsproblematiek) subgroep Zaïre.

Thuisadres:.............................................................

Kotadres:................................................................
(Eventueel schrappen wat niet past:)
- is geïnteresseerd in de STOP-werking;
- wil meewerken in het ll.ll.ll.-k o m itee- RUG.

Voor de licentiaatsopleiding architectuur zijn reeds
31 kandidaten ingeschreven. Voorlopig financiert
de RUG deze richting helemaal zelf. Pas later komen er misschien subsidies. De VUB die ook een
architectuuropleiding aankondigde begint er pas
mee in 1989.

ONTHAALBROCHURE

dan niet in in een studentenbeweging georganiseerde studenten, maar ook proffen, assistenten,
bedienden en het patrimoniumpersoneel worden
uitgenodigd.
11.11.11. zou als enige ECHT pluralistische solidariteitsaktie met de derde wereld immers moeten gedragen worden door alle geledingen van de universiteit.
Het jaarthema van 11.11.11. ’88 is "Wereldhandel".
De drie projecten die door het ll.ll.ll.-k o m itee
Groot-Gent, waarvan STOP deel uitmaakt, financiëel worden gesteund, houden dan ook verband
met wereldhandel: een veeteeltcoöperatieve in
Puebla (Mexico), suikerrietarbeiders op Negros
(Filippijnen) en de produktie van huishoudartikelen in Nampula (Mozambique).
In het kader van het politiek luik van 11.11.11. zal
ook de petitie voor het opdrijven van het bedrag
door de Belgische overheid gewijd aan ontwikkelingssamenwerking tot 0,7 % van het BNP gericht
worden naar alle studentenverenigingen en ook aan
alle proffen en assistenten. Meer konkrete info over
11.11.11. ’88 krijg je o.a. in het volgende Schampernummer.
De eerstvolgende bijeenkomst van het ll.ll.ll.- k o mitee gebeurt op 12 oktober, om 19u00 in de Brug.

en de lijst is nog lang niet af, gezien alle belangstellenden met hun voorstellen welkom zijn bij STOP.

Telefoon:.......................................................

ARCHITECTUUR

GUSB-Z-WEETJES

VAN ZAÏRE NAAR CONGO’ is een indringende
documentaire over één van de meest bewogen periodes uit de geschiedenis van de Belgische oud- kolonie: van de vooravond van de politieke onafhankelijkheid tot het aan de macht komen van Mobutu.

De film kun je gaan bekijken op donderdag 20 oktober om 20.30uur in de Blandijn. (STOP)

Ook die zijn er weer. Ze zijn GRATIS als ze zonder kommercieel oogmerk zijn (gezocht, verloren,
gevonden of zomaar...) Andere kosten 50 frank.
Maximaal 200 tekens of karakters. De redaktie behoudt zich het recht voor om zoekertjes niet te
plaatsen. Zenden aan of afgeven op St.-Pietersnieuwstraat 45,2de verdieping, bij de noodtrappen.
uw redactie.

MET DE DOKTER OP SCHOOT

ROOK JE ROT!
HET TRIOMFANTELIJKE VERHAAL VAN KONING KANKER
(Foto GD)

haast al onze buurlanden zijn sigaretten nog veel

duurder dan bij ons en het ziet ernaar uit dat onze
regering spoedig hun voorbeeld zal volgen. Een
verhoging van de tax op rookwaar is een dankbare
manier om het begrotingstekort wat in te krimpen.
Nu al gaat twee derden van wat u voor een pakje sigaretten betaalt naar de fiscus.

Ik ben altijd al een rotjoch geweest, zoveel is zeker.
Zo schiep ik er al van jongsaf aan een duivels genoegen in om rokers het bloed van onder hun nagels te pesten. Als kleuter bracht ik mijn vader meer
dan eens tot de uiterste wanhoop door zijn volledige reserve sigarettensloffen in de open haard te
flikkeren. Ik joeg mijn kettingrokende tante naar
hartelust de gordijnen in met mijn bloedstollende
verhalen over wegrottende longen. Onlangs nog
hielp ik een kennis van het roken af door haar wijs
te maken dat de door haar in mijn richting geblazen rook mij aanvallen van epilepsie bezorgde.

WAT NU?
Schoorstenen die het nu wat voelen kriebelen en
die zich bij het begin van dit nieuwe academiejaar
tal van goede voornemens gemaakt hebben, kunnen er misschien eens over nadenken om de sigaret definitief aan Maarten te geven. Ze hoeven niet
te wanhopen, stoppen met roken is weliswaar moeilijk, maar niet onmogelijk. Bovendien is het niet
vlug te laat. Het lichaam kan zich tot op zekere
hoogte steeds van de aangerichte schade herstellen.
Wie het wil proberen, wendt zich het best tot zijn
huisarts. Ook uw studentenarts staat steeds ter
uwer beschikking (St.-Pietersplein 7). Sukses ermee. (Piever)

SUKSES
Tabak is één van de merkwaardigste en suksesrijkste genotmiddelen van deze tijd. Het kleinste
kind weet dat nicotine en teer op lange termijn je
gezondheid ernstige schade kunnen toebrengen.
Toch is dit voor veel mensen niet eens een valabele
reden om met roken te kappen. Wat maakt roken
dan zo fantastisch, dat zoveel mensen er hun gezondheid voor op het spel willen zetten? Vaak wordt
beweerd dat roken een prettig gevoel verschaft.
Mensen roken meer naarmate ze zich fijn voelen,
omdat dit hun roes van gelukzaligheid nog versterkt. Anderzijds valt het op dat rokers meer gaan
paffen in situaties waar ze zich niet erg op hun gemak voelen. In de examenperiode bij voorbeeld
gaat het sigarettegebruik opmerkelijk de hoogte in.
Roken zou een prima kalmeermiddel zijn en zou
ook helpen om je problemen te vergeten of op zijn
minst te verzachten. Dat het niets echt oplost en integendeel nieuwe, zwaardere problemen creëert,
wordt doorgaans vergeten.

met dank aan de studentenarts en Spectrums gezondheidsencyclopedie voor het gezin.

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

HOE HET BEGON
Tabak wordt gemaakt van het gesneden blad van
de tabaksplant. De ontdekkers van Amerika brachten het naar Europa mee. Eerst werd het als vermeend geneesmiddel gebruikt, later vond het in
brede kringen ingang als genotmiddel. De eerste
tabaksgebruikers snoven het poeder. Wat later
ontstonden het pijproken en het kauwen van tabakspruimen. Pas in de 19de eeuw deed de sigaret
haar intrede, eerst in de vorm van shag (met de
hand gedraaid) en sinds 1884 machinaal vervaardigd.

SCHADELIJKE GEVOLGEN
In de jaren ’20 van deze eeuw al ging men verbanden leggen tussen het roken van sigaretten, dat toen
helemaal ’trendy’ geworden was, en het spectaculair gestegen aantal fatale longkankers. In tabaksrook zitten een aantal stoffen die bij het roken in
de mond- en keelholten afgezet worden en bij inhalatie (inademing) ook in de longen. Het is algemeen bekend dat rokers meer gevaar lopen om aan
longkanker te sterven dan niet-rokers. De grootste
risicogroep onder de rokers vormen de doe-het-zelvers van de shag. Pijprokers en sigarenzuigers lopen relatief minder gevaar, daar zij de rook in het
algemeen niet inhaleren.
Ook keelkanker, lipkanker en strottehoofdkanker
scoren bij rokers vrij hoog. Bovendien beschadigt
tabaksrook het trilhaarepitheel van de luchtweg,

waardoor bacteriën en stofdeeltjes veel gemakkelijker in de longen terecht komen. Bekende gevolgen hiervan zijn chronische bronchitis (ontsteking
van de luchtpijptakken) en de zogenaamde rokershoest.

VERDERE LIJDENSWEG
En we gaan rustig door, we kijken niet op een ziekte
meer of minder vandaag. Er bestaat ook een aantoonbaar verband tussen roken en een hele resem
hart-en vaatziekten, w aaronder hartinfarcten,
aderverkalking en de ziekte van Bürger (de kleinere
vaten en zenuwen in handen en voeten worden aangetast door een zich verplaatsende aderontsteking,
wat uiteindelijk tot amputatie kan leiden.
Babies wier moeder er tijdens de zwangerschap
duchtig op los rookte, hebben doorgaans een lager
geboortegewicht dan kinderen van niet-rokende
vrouwen.
Roken veroorzaakt verkalking van de bloedvaten in
de onderbuik, wat rechtstreeks tot impotentie kan
leiden.
Van roken word je zelfs nog lelijker dan je nu op
volslagen natuurlijke wijze al bent. Roken doet de
aangezichtshuid immers snellerverouderen dan
normaal het geval is. Roken veroorzaakt vroegtij-

LEVEN & STUDEREN AAN DE RUG

dige rimpels.
Roken is bovendien erg schadelijk voor niet- rokers, aanges/en die ’passief de schadelijke stoffen
inademen die hun rokende soortgenoten verspreiden. Het risico op longontsteking verdubbelt bij
kinderen waarvan één ouder rookt en verdrievoudigt als beide ouders rokers.

DE AFREKENING
Voor wie er maar geen genoeg van kan krijgen, is
er nog een belangrijke extra-medische stimulans
om met roken te stoppen. Roken kost handenvol
geld, zuurverdiend geld dat alles welbeschouwd op
een domme, verkwistende manier in rook opgaat.
De fiscus maakt het de roker niet gemakkelijk. In

Lezerebrieven zijn welkom, naamloos is prullemand. Op uw grondig gemotiveerd verzoek laten
we uwnaam weg. Lezersbrieven hebben betrekking
op de RUG in het algemeen of artikels in Schamper.
REDAKTIE: Nancy Boerjan, Gert Defever, Inge
Deman, PolSierens, Flor Verschaeve, Frank Ostyn,
lef Stuyvaert, Piet Verbeest en Wim Defoort.
VERANTW. UITG.: Gert Defever, St.- Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.
KOMPUTER-LAY-OUT: Barcard c.v.,F.Ferrerlaan 119, 9000 Gent.
DRUKKERIJ: P.V.B.A Goff, Pijnderetraat 28,
Gent.
OPLAGE : 5000 exemplaren, gratis verspreid in
alle faculteiten, resto’s en homes van de Rijksuniversiteit Gent.

ADVERTENTIE

NETWERK

WACHT NOG EVEN MET
BLOKKEN
en kijk om je heen wat er in de wereld gebeurt. Heb je al gemerkt
dat overal in Vlaanderen mensen met kreatieve ideeën echt wel zinvol aan de slag gaan ? Een kruidenkwekerij voor mindervaliden,
een garage, een alfabetiseringsproject o f een bedrijfje dat zonnepanelen installeert.
Om hen te steunen met renteloze leningen o f met giften bestaat nu
al zes jaar Netwerk Vlaanderen, het steunfonds voor alternatieve
projecten.
Ook jij kan in dat netwerk je plaats innemen: als lid, als krekelspaarder, als vrijwilliger; o f wie weet, als initiatiefnemer van een
project.
N O G G E E N Z IN OM TE B LO K K E N ?

In de m aand septem ber organiseerde de RUG
opnieuw de vakantiecursus ’Leven en Studeren aan
de RUG’. Jeanine Van Oppen (Psychologe op het
Adviescentrum voor Studenten is hiervan de grote
bezieler. Op de foto zie je (op een ochtelijk uur) de

monitoren die gedurende 2 keer 3 dagen de 2 keer
130 cursisten onder handen namen. Ze lieten ze
kennis maken met het studeren op zich maar ook
met de Gentse binnenstad, het GUSB, de resto’s,
de cafés ... (GD)

Bel ons: 02/241.19.97
o f schrijf naar:
Netwerk Vlaanderen,
Liedtsstraat 27,
1210 Brussel
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Wat vorig jaar al aangekondigd werd is dat jaar bewaarheid. Het NTG gezelschap moest uit de oude
KNS-gebouwen aan het St.-Baafsplein om plaats te
maken voor dringende verbouwingswerken. De
nieuwe bestemming is het Tolhuis-complex in de
gelijknamige Gentse straat. Schamper nam eens
een kijkje (zie foto) en vond, na de in het centrum
prominent aanwezige bewegwijzering, een groot
modem complex. Waarschijnlijk wordt dit gedurende 2 of 3 seizoenen de uitweg voor de grotere
NTGprodukties. De alternatieve voorstellingen
kunnen plaatsvinden in het NT2 gebouw aan de
Minnemeers, dat vorig jaar in gebruik werd genomen.
Vreemd is wel dat dit gebouw bedoeld was als een
sportcomplex, een initiatief in de heropwaardering
van de Turkse buurt, waarin het gelegen is. Dit
wordt dan ook de uiteindelijke bestemming, maar
eerst wordt plaats gemaakt voor het NTG. Het gebouw is behoorlijk uitgerust, en voor de eerste produktie, "Marat/Sade" van Peter Weiss, wordt er al

hard tegenaan gegaan. Vooraan op de scène komt
er een zwembad, dat niet erg breed maar dan toch
vrij lang en diep zal worden. De herneming van "De
Vrek" van Dirk Tanghe in deze zaal is trouwens ook
een succes geworden. In de grote ruimte kande tribune gemakkelijk verplaatst worden, en ook het
podium hoeft niet steeds op dezelfde plaats te zijn.
Indrukwekkend dus, de première van "Marat/Sade"
is trouwens op 14 oktober.
Met het Nieuwpoorttheater blijkt het minder goed
te gaan. In de persmap wordt flink gealludeerd op
de nogal negatieve houding van het stadsbestuur,
die het NPT blijkbaar liever niet tot de Gentse cultuur gerekend ziet. Het nieuwe seizoen werd daarentegen met frisse moed aangevat, en in een van
de eerstvolgende Schampers gaan we hier aan de
hand van een interview dieper op in. Tot bij stadsgenoot Arca zijn we nog niet geraakt, maar ook
meer nieuws hierover als het academiejaar echt op
dreef is. De produktie Nachtasiel lijkt alvast veelbelovend. (PolS)

Foto Pols
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St-Piet,

VRIJWEL IEDERE AVON*

AGENDA

LOOK

Berichtjes voor de agenda moeten voor 13 oktober
in ons bezit zijn. Het volgende Schampemummer
verschijnt op 21 oktober.

WHAT IS GOING TO HAPPEN IN 1984
Nieuwjaarswens wordt U aangeboden door
vu BLA BLA (Bureau voor Ludieke Animatie)

D an

FUIF

rv § n v H n ik (091)75 99 39

Sinds enkele jaren, vanaf 1972 om correct te zijn,
bestaat de mogelijkheid om op de dienst studentenactiviteiten affiches te drukken in de zeefdrukklas,
deel van het Kultureel Konvent.
Al heel wat verenigingen hebben zo de revue gepasseerd, en allen hebben ze wel een affiche achtergelaten, de ene al geslaagder dan de andere. Een selectie van deze affiches, alle gedrukt in RUGzeefdruk, kun je bekijken in de tentoonstellingsruimte
"KUNSTZICHT" in restaurant Overpoort, en dit
van 3 tot en met 14 oktober.

Er hangen ook enkele artistieke affiches en enkele
BLABLA- kreaties. De meeste van deze werken
werden gemaakt door Koen, Pat, Erik...
Heb je zin om ook affiches te drukken, dan kun je
steeds terecht bij iemand van de zeefdrukklas, tot
nader bericht op donderdag- en maandagavond, en
je wordt er nog voor betaald ook
Groetjes, en tot op de tentoonstelling,
Nick.

DE VERBEELDING

HUIZEN IN ZICHT
Je kunt er niet langer omheen. Jouw smaak is zaak.
Niet alleen je favoriete modeboetiek, ook het ijssalon om de hoek en je eigenste stamcafé ademen
sfeer en originaliteit uit.
Zonder dat je het in de smiezen hebt, kan de ’look’
van een zaak jouw persoonlijke keuze te vlug af
zijn. M.a.w. ’Hoe een kunstige, strenge, speelse of
sierlijke buitenmuur een drempel of een lokker te
meer kan zijn.
Bleu, Gris et Vert, Max Mara, de Sensa, Den Yzer,
het Tolhuisje zijn huizen die spreken; huizen die
kiezen voor stijl. Binnenhuis- en buitenhuisarchitectuur staan op dezelfde wijze voor stenen
constructie, als Danaqué, het jeansjack of Chipie
jouw stijl etaleren. Verpakt in steen, hout, metaal
of glas, spreken deze panden voor hun plaats in de
stad, voor het produkt en voor hun doelpubliek.
Met De Verbeelding kan je stappen naar stijl on-

dernemen. Vanaf 19 oktober tot 5 november worden op woensdag- en zaterdagnamiddag kwaliteitsvolle winkel- en caféarchitectuur in de kijker geplaatst. De begeleiders van De Verbeelding staan
voor je klaar om met kennis van zaken, het architecturale van winkels en café’s in Gent te verkennen.
De wandeling eindigt met 'Tussen daken en straten", poëzie die straat- en sfeerbeelden van Gent
verwoordt, door Frank De Gruyter en Erik Debonne (piano).
data : 19 - 22 -26 -29 oktober, 2 en 5 november vanaf 14 uur
.Prijs: 60 frank voor het geheel van geleide wandeling, brochure en poëzievoordracht. C.J.P.-houders krijgen 10 % korting.
Info en inschrijving : De Verbeelding, Hoogpoórt
50, Gent, Tel 091 / 25.14.40.

* wo 12 okt fuift zowat de hele Fac. Lett. en Wijsbeg. in de Concertzaal van de Vooruit (Klass.
Kring, G ermania, OAK, KHK, VGK). Toestel
Sound System zorgt voor geluid, jij voor beeld.
Kaarten 60/80 fr.

ERNSTIG
* Op di 11 okt organiseert het CDR (Centraal Digitaal Rekencentrum) van de RUG een onthaalavond tussen 17u30 en 19u. Zo U nog nooit eerder
een onthaalavond bijwoonde is dit eigenlijk het
startpunt om met het CDR vertrouwd te worden.
De onthaalavond richt zich zowel op absolute leken
als computer- freaks. Meer info vind je in de folder.
Campus Sterre gebouw S9, Krijgslaan 281, tel.:
091/22 57 15 binnenlijn 2516.
* wo 12 okt ’INDIANEN EN RELIGIE’ Een dubbellezing over de vraag is er een toekomst voor de
Indiaanse volkeren. Met Dom Tomas Balduino
(bisschop Goias, Brazilië) en José Lucero (Tewaindiaan VSA). Toegang bedraagt 100 fr (inclusief
programmabrochure en simultaanvertaling).
Raadszaal RUG, Voldersstraat, 20u00.
* Op 12 oktober komt het 11.11.11.- komitee een
eerste keer bijeen om 19u00 in de Brug.
* do 13 okt (18u30-20u00) CDR- onthaalavond. Zie
di 11 okt.
* Op 19 oktober organiseert RUGOS naar aanleiding van de Wereldvoedseldag enkele activiteiten.
Meer info op de affiches. Op deze dag is er dan ook
’s namiddags (!) geen les.

* Op 18 nov vindt het 5de groencongres plaats onder de titel ’Ruimte voor Groen.’ Meer info/inschrijvingen bij Prof. em. Dr. F. Snacken, RUG,
Geologisch Instituut, Krijgslaan 281, Tel. 091/ 22
57 15. Een organisatie van de Vereniging voor
Groenvoorziening.

FILM
* do 20 okt om 20.30u in de Blandijn ’VAN ZAÏRE
NAAR CONGO’. Een eerste activiteit van STOP.
(zie apart artikel in dit nummer).

TENTOONSTELLINGEN
* ’PADDESTOELENTENTOONSTELLING’ in
de Plantentuin RUG (hoek E. Clauslaan en K. Ledeganckstr.). Nog tot 7 oktober. Dat wordt dus
even reppen. De PLANTENTUIN zelf is elke namiddag toegankelijk voor het publiek. Inclusief de
serres vol cactussen en palmbomen.
* ’PRETIOSA NEERLANDICA SCHATTEN
UIT DE NEDERLANDSE LETTERKUNDE’.
Een selectie uit de mooie dingen die de Centrale
Bib. bezit, (zie elders in dit nummer) In de Centrale
Bibliotheek RUG, Rozier 9, nog tot 14 oktober.
Toegang gratis.
* Een ’TENTOONSTELLING BEELDENDE
KUNST’ wordt door de Koninklijke Bond van het
personeel van de RUG-UZ ingericht in het perystilium, Volderstraat 9. Je kunt er werken bewonderen van het onderwijzend-, wetenschappelijk-, administratief, technisch en verplegend personeel en
van de studenten.
* ’20 JAAR RUG-STUDENT IN ACTIE’, gepresenteerd door archief RUG en de dienst voor studentenactiviteiten. Van 29 oktober tot 23 november in het Pand, Onderbergen 1. Op werkdagen van
10 tot 18 en op zaterdag van 13 tot 17 uur.

FILM IN GENT
Roep de kruier:

DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN HET BESTAAN.
Je herkent ze meteen: schoenen en tanden gepoetst (nog niemand heeft zich van
tube vergist - het jaar is nog jong), haar
netjes gekamd (mama heeft gezegd dat de
eerste indruk zeer belangrijk is - die proffen !), nieuw attachékoffertje, blanke
schriftjes, potloodslijper, treinabonnement met lachende foto... Duizenden zetten schuchter wat men in ouderlijke en
andere pedagogische kringen een ’cruciale stap voor uw toekomst’ noemt. Het
zou niet fair zijn nu al te onthullen hoe onbetekenend die stap voor de mensheid
wel is. Ze merken het zelf wel: voet zetten op de maan is niet iedereen gegeven.
Om de pijn die deze ontdekking teweegbrengt te verzachten treft men in en rond
’univer-city’ talloze stamcafés aan. Na enkele weken (dagen, uren) merkt u vanzelf
tot welke stam u behoort.
Maar er is meer: Gent is ook het Mekka
voor de filmliefhebber. En wel omdat zich
hier tussen de muisgrijze herenhuizen
(wetenschappelijk verdeeld in zoveel mogelijk koten) en de lieflijk stinkende Leie
trots de DECASCOOP verheft. Iedereen
kent die, maar voor de aankomende burgerlijk ingenieurs uit Nederoverheembeek en Steenokkerzeel toch nog: de
(voor de vrienden:) Deca is met z’n 12 zalen het grootste bioscoopcomplex van Europa (indien sic: sic) en omwille van z’n
accomodatie (lekkere zetels, reusachtige
schermen, uitstekende geluidskwaliteit)
vechten distributeurs om hun films daar
in première te zien gaan. Elk jaar in oktober is het ’the place to be’ wanneer, tijdens het Filmgebeuren, gevestigde beroemdheden zich op de tapijten vloer verdringen om hun ster aan de al indrukwekkende reeks toe te voegen. En alsof dat
nog niet genoeg is staan er 29 hostessen
ter uwer (en 1 ter mijner) beschikking.
Voor kleinere en/of minder commerciële
kunt u in de STUDIO SKOOP terecht: de
(voor de vrienden:) Skoop biedt u de betere Britse, Franse, Zweedse,... film. Zomaar. Walter-met-het-goede- hart zou u
ook de betere Vlaamse film aanbieden,
maar daar kan z’n cinema natuurlijk niet
van leven. De Skoop pakt dit seizoen uit
met een spikspeldernieuwe 4de zaal waardoor nog meer onmisbare hernemingen
en vanonder het stof gehaalde cultparels
uw deel zullen worden, (zie: The Life of
Brian).
In de SPHINX krijgen vooral films die u
gemist hebt (vergeten, winterslaap, budgettaire perikelen) een tweede kans. Deze
zomer werd zaal 1 voorzien van een dolby-geluidsinstallatie en nieuwe zetels (zodat u nu ook op uw gemak kunt zitten als
u langer dan lm60 bent). Aan zalen 2 en
3 wordt gewerkt. De (hier geen koosnaampje) Sphinxis een eerder bescheiden
bioskoop die zich, getuige enkele grote
premières, lijkt te zullen handhaven. Natuurlijk uitsluitend met uw goedkeuren.

A WORLD APART

(ADVERTENTIE)

Apartheid. Haja, meneer, daar heb ik van gehoord,
erg hé. Maar ik steun die mensen hoor, ik heb al
een kalender gekocht.
Apartheid. Daar heb ik een film over gezien, schoon
beelden, wreed spannend. En de goeien hebben gewonnen, dat zie ik graag.
Apartheid.
Aids.

.-»dub

\

Oscar-winning subject 87/88. 88/89:

Apartheid. In Zuid-Afrika het beginsel der rassenscheiding. In Van Dale net voor "apathie".
Apartheid.
Apartheid. Er zat een zwarte naast mij toen ik CRY
FREEDOM zag. Ik weet dat hij gehuild heeft. Na
de film heb ik hem een sigaret aangeboden en gevraagd wat hij gevoeld had. In Z-A zou ik daarvoor
opgesloten worden. Hoewel: in Z-A zou hij nooit
naast mij gezeten hebben.
A WORLD APART is gemaakt met veel bescheidener middelen dan CRY. Het verhaal is minder
heroïsch, menselijker. Er is geen afgeronde plot het is meer een schets van hoe mensen zich gedragen in zo’n onwerelds klimaat, en hoe ze ervoor
moeten boeten als ze niet langs de juiste kant van
de afsluiting blijven. Hier geen Biko, geen Mandela, geen Woods. Alleen een klein meisje en haar mama. En verder: de film handelt over...juist.
Dat zou voor u voldoende moeten zijn om hem te
gaan bekijken.

THE UNBEARABLE
LIGHTNESS OF BEING.

LAAT JE ZIEN IN
STUDIO SKOOP

Aan de filmpagina van Schamper,

* 4 film z a le n :
nieuwe films en klassiekers
om 15u, 17u30, 20u en 2 2 u 3 0

"Onlangs zag ik THE UNBEARABLE LIGHTNESS
OF BEING. Ik neem aan dat u het boek gelezen, de
film gezien hebt. Ik zat in een volle zaal; dit is: een
zaal vol mensen. Toch speelde de film het klaar dat
ik me meer verbonden voelde met Tomas, Tereza en
Sabina dan met de schuivende, kuchende, zuigende
lichamen die mij omsingelden in hun rode, pluchen
zetels. Ik begreep Tomas - was het omdat hij zelfs uiterlijk op me leek? - en ik voelde de verpletterende lichtheid van zijn (mijn; ons) bestaan op m ’n schouders. Ik begreep Tereza die Tomas niet begrijpt. Ik
huilde mee met Sabina alsof ik die brief, dat ene velletje blauwe leners, persoonlijk toegezonden had gekregen...
Toen ik buitenkwam regende het, net als in 1968 nabij Praag in die slotscène waar zelfs het scherm nat
van wordt, en in m ’n ogen brandde nog dat intense
witte licht, dat wit van hoop en dood, waarin alles uitmondt. Voor het eerst nam een film bezit van mij. Buitenaards? Bovenaards! Gent was kouder dan de
nacht ervoor.
Matthias DP
Het is jammer dat we van het leven geen kladje kunnen maken waarop we kunnen schrappen, doorhalen, corrigeren. Dat kan niet, zegt Tomas, omdat we
maar één leven hebben. Tomas is een ongrijpbare
chirurg die met de mooie Tereza z’n eerste en enige langdurige relatie beleeft. Hij houdt van haar
maar kan haar niet trouw blijven. Vooral van Sabina, kunstenares en z’n maitresse, raakt hij niet los.
Tereza merkt het ("Your hair smells like other women’s sex") en keert terug naar het Russische
Praag: ze kan de lichtheid van Tomas’ leven niet
aan.
In THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF
BEING worden filosofische bespiegelingen, een
politieke omwenteling (inval van de Russen in
Praag), sterke onderhuidse erotiek en een haast
pijnlijk levensecht liefdesverhaal gecomponeerd tot
wat wij op de redactie fluisterend Kunst plachten te
noemen. Maar laat u dat vooral niet afschrikken om
deze uitstekende prent te gaan bekijken.

BAGDAD CAFE
Ik hou van zwart-wit films omdat grijs zo’n prachtig
medium is om gevoelens in uit te drukken. Denk
maar aan de diepe somberheid van donkergrijs, de
lichte euforie van parelgrijs, de dronken verliefdheid van zilvergrijs, de lyrische vlek op de maagdelijkheid van witgrijs... Daarom vind ik het zo
vreemd dat ik zoveel van die gevoelens terugvind in
BAGDAD CAFÉ, een film als een kleurboek, of
nog: een schilderij van Mondriaan.

i

* film café:
d a ge lijks 19u - 3u
S T-A N N A P LE IN 63 GENT (091) 25 08 45

Net zoals Paris in Texas ligt, ligt Bagdad ergens verloren in de Amerikaanse woestijnen. Het is niet
meer dan een benzinestation, een motel en een café
langs de highway. Er wordt geen bier geschonken
(no licence) en het koffieapparaat is kapot. Er gebeurt Niets.
Tot de op zich al absurde, diepgele verschijning van
de moddervette, Beierse Mevr. Jasmin ’What the
heil her name is’ de dikke laag stof wegblaast en
voor inspiratie zorgt. Er komt plots weer koffie (let
op de kan!), geel wordt intens oranje en zelfs rood,
en het leven barst los met een gedrevenheid die typisch is voor te lang strakgehouden en bemoederde
eerstekanners.
BAGDAD CAFÉ is een motel-movie (patent aangevraagd) die zo origineel, zo grappig, kortom zo
’grijs’ is dat iedereen hem MOET zien. We dringen
niet graag iets op, maar soms kunnen we niet anders. Vort!,dus.

GOOD MORNING VIETNAM
"De beste militaire komedie sinds M.A.S.H".
Meestal is het aan te raden snel voorbij te gaan aan
de felle slogans waarmee men de kijker precies zaal
4 (en niet zaal 2 of 9 of 11, waar toch ook films van
ongeveer 2 uur draaien) wil inlokken, maar deze
rake slagzin benadert dicht de waarheid. In de
eerste plaats omdat ik me niet direkt veel prenten
voor de geest kan halen die de term ’militaire komedie’ kunnen rechtvaardigen, maar ook (op een
eervolle tweede plaats) omdat GOOD MORNING
VIETNAM inderdaad zeer militair (die uniformen!) én zeer grappig (die uniformen!) is.
Robin Williams is Cronauer, gast-DJ op het militaire radiostation te Vietnam. Met z’n strijdkreet
roept hij elke morgen de steeds aangroeiende Amerikaanse legereenheden letterlijk wakker, mar naarmate hij zich bewust wordt van de dreigende escalatie van het Viëtnamconflict en ziet hoe het nieuws

stelselmatig gecensureerd wordt, stelt hij het zich
tot taak de troepen ook figuurlijk wakker te schudden. Dit stuit natuurlijk op verzet van z’n oversten,
die het ook al niet kunnen hebben dat hij James
Brown, The Beach Boys en Martha Reeves The
Vandellas over de rijstvelden laat schallen. Bij de
Lucky Strike- rokende zware jongens aan het front
is hij echter immens populair en ook de meestbestreepte man in z’n buurt houdt van Cronauers humor, zodat hij niet vanachter de microfoon weg te
sleuren is. Tot blijkt dat z’n Vietnamese vriend een
gevaarlijke VC-terrorist is.
Robin Williams draagt de film met z’n (grotendeels
geïmproviseerde) scheldkannonades, imitaties en
schuine woordspelingen die hij aan een razend tempo uitspuwt. Naar het einde toe verveelt dit gefreak
wel eens, vooral omdat het spervuur van slang en
schuttingtaal in het Engels niet te volgen is en omdat de ondertitelaars bezweken zijn onder hun onmogelijke opdracht. (Men heeft er zelfs aan gedacht
de film helemaal niet uit te brengen omdat hij onvertaalbaar is - dus toch nog goed gewerkt, jongens).
Een overbodige instelling (het leger) en een overbodige menselijke bezigheid (oorlog) worden grondig belachelijk gemaakt ("Military Intelligence Isn’t that a contradictio in terminis?"), wat de film
al voldoende bestaansrecht verleent. Geen onvervalste giller als PLATOON, maar zéér genietbaar.
ief
A WORLD APART 7/10 SPHINX
THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF BEING
9/10 DECA
BAGDAD CAFE 8/10 STUDIO SKOOP
GOOD MORNING VIETNAM 7/10 DECA

MUZIEK

FUTURAMA:
DE ZOTTE ZONDAG

Vooraleer het nieuwe concertseizoen definitief losbarst laten we eerst nog even
de proza op jullie los die onze zonen deze
zomer ergens ten velde optekenden. Uit
het immense aanbod kozen we ondanks
de invasie van megasterren zoals Springsteen, Prince en Jackson een Westvlaams
festival en een Oostvlaamse Happening.

Op zondag 25 september presenteerde het Futuramafestival voor de zesde keer een ’alternatieve’ affiche, en weer was die behoorlijk afgeladen. Echte
klappers waren er niet bij, dus was vooral de aandacht gericht op kleinere groepjes die eruit zouden
springen. Er was goeie muziek, maar toch werd niet
hard genoeg gecounterd op het dieptepunt van vorig jaar.
De eerste drie groepen brachten elk hun versie van
het bekende gegeven dans- muziek. De Nederlandse
GORE, die aftrapte, heeft de mosterd gehaald bij
the Swans vertelt men me. De muziek valt het best
te omschrijven als surplacen en demareren, tempowisselingen dus. Teksten waren niet voorradig,
maar toch deed dit iets kriebelen. Hardrockers in
een experimenteel dagje. NITZER EBB deden erg
hun best op al die andere dertien- dozijn synthistoottroepjes te lijken (de vermeende nazi-symphatieën die na de eerste hit heftig zullen ontkend worden, de voorgeprogramm eerde snertdeunen...).
Dan liever FRANK TOVEY, die hier niet op zijn
reputatie punten kwam scoren. De nieuwe nummers
ken ik niet meer, maar ze zijn soms verradelijk goed.
THIN WHITE ROPE zal nog eens moeten terugkomen, de dochter van de bakker viel daarentegen
best mee. Nu nog de songs !

DRANOUTER: FOLK EN
PUNKTE...
Vroeger vermeden we Dranouter angstvallig omdat
we dit festival aanzagen als een laatste restant van
het nostalgisch terug naar de natuur gedoe. In gedachten zagen we duizenden bezopen hippies "De
Purperen Heide" vertolken op hun zelfgemaakte
instrumenten. Ook dit jaar zou deze beker aan ons
voorbijgegaan zijn, ware het niet dat onze geliefde
huisbard Billy Bragg daar zijn opwachting maakte.
We gingen één dag (kwestie van too much too soon
te vermijden) een kijkje nemen en kwamen verrast
terug: naast het schitterende Bragg concert moesten we toegeven dat Dranouter op zijn manier veel
mensen de kans biedt om hun geliefkoosde muzieksoort te beluisteren. De organisatie zorgde voor
vele streekbiertjes alsook voor een gevarieerde programmatic, zodat het ook voor de niet folk-addicten boeiend bleef.
Op vrijdagavond had Ralph Mc Teil al kunnen ondervinden wat Westvlaamse gastvrijheid betekent.
Het erg dankbaar en oplettend publiek was zeer te
spreken over zijn wederoptreden. Wanneer tenslotte "Streets of Londen"weerklonk zoemden honderden tevreden kelen dit liedje als slaapmutsje
mee.
Het was na 14.00 uur toen we ons te D. aanboden.
JOHN HAMMOND (zoon van de talentscout die
o.a. Bob Dylan een contract aansmeerde) was al begonnen. Zijn bluesy soloact kon ons niet echt beroeren. We kregen dus nog wat tijd om aan veldprospektie te doen.
THE CREW is geen onbekende in het bluescircuit.
Al jaren slagen zij erin om met hun interpretatie van
R B talloze zalen plat te spelen. De zangeres beschikt over de meest slepende bluesstem van de lage
landen . Toen ze afscheid namen met de van Ry
Cooder gejatte tune: "Whydon’tyou tryme tonight"
hadden ze weerom hun reputatie waar gemaakt. Als
je denkt dat er ginds geen enkele echte folkact te
zien was, heb je het grondig mis. RORY MC LEOD
en KATHRYN TICKELL waren daar zowaar wereldberoemd. Deuntjes op doedelzak met lepelbegeleiding maken in Dranouter een publiek hyste-

risch . Wie zijn wij om daar kritiek op te leveren
als zelfs Billy Bragg in de coulissen stond te twosteppen?
Om Billy Bragg exlusief voor Schamper tot poseren te dwingen hadden we onszelf ai de
ganse dag moed ingedronken. Juist voor zijn optreden bracht PolS de euvele moed op om in zijn nabijheid "Would you mind posing for a few pictures?"
te stamelen. Billy grinnikte even, en sprong zonder
problemen in de all-time Rock and roll pose. Het
was ook buiten de perstent dat hij ons de ware betekenis van de sticker "Lick Bush" verklaarde die op
de achterkant van zijn gitaar staat. Tijd voor een interview was er niet, maar graag meldde hij ons dat

dit, naast de nogal duidelijke politieke boodschap,
ook een minder voor de hand liggende beeldspraak
voor orale contacten was. Temidden van Flanders
Fields verklaarde hij enigszins beschaamd dat er
daar geen grootvader van hem gesneuveld is. Zijn
enige strijdvaardige voorouder had namelijk onder
Mussolini gediend. Gelukkig was Maurice Dewilde
niet in de Buurt zodat hij ongehinderd een fantastisch concert kon geven. Wie niet live aanwezig was
kan nog altijd het concert beluisteren 20.10 op BRT
1. (tussen 20.00 en 21.00uur). Naast zijn nieuwe LP
"Workers Playtime", de meest essentiële stuff voor
de komende maanden. (WD)

Wat een festival dat traag op gang komt eigenlijkkan missen als kiespijn, is de "zak van de dag". De
debielen van THE WONDER STUFF leefden zich
echter volledig uit. 'T see a lot of ugly faces, fucking
ugly faces" (de ironie!), "Our music is p-p-poison"
(de intensiteit!). Iemand had hen backstage eens
goed op hun smoel moeten slaan. Gelukkig was dc
mantel der liefde reeds in de coulissen aanwezig.
VOICE OF THE BEEHIVE, een vrolijke groep uit
Califomië, kwam sterker uit de hoek dan verwacht.
Eerdere experimenten met meiden die op het punt
staan in giechelen uit te barsten hadden gefaald (zie
We’ve got a fuzzbox’), maar dit was gesponnen suiker voor uw man ter plaatse. Toegegeven, de songs
waren schaamteloos aan elkaar gebreide riffs uit andermans boekjes, maar ze wisten tenminste hun waren te verkopen. COSMIC PSYCHOS zullen legendarisch blijven omwille van één zin, en ja, ik heb hem
gehoord: "I wanne be like David Lee Roth, forty
girls to suck me ofP. Voor de rest was het rammen
op besnaarde fallussen. HENRY ROLLINS was
hard en intensief, en zette alle poseurs die in de independant scène rondwaren genadeloos te kakken.
Drie groepen uit die indie-charts die wel te pruimen
(fwwt) zijn mochten dit dagje Deinze afsluiten.
THE HOUSE OF LOVE, in een onbewaakt Ogenblik, heeft ons gepakt. Buiten was het beginnen regenen, en op het podiumdoek schilderde de lichtman wazige pastelkleurtjes. Voeg daar bij enkele
songs over stukgelopen liefdes, en u weet hoe we er
bij stonden. Enkele zeg ik wel, want toen ze midden
in hun set een nummer lieten beginnen met een
snerpende gitaar wist ik weer waar ik stond. Op Futurama. THE PIXIES dus. Wellicht de groep waar
het meest naar uitgekeken was, en die ook het
sterkst voor de dag kwam. De Pixies zijn geen wereldgroep maar ze scoren mooi in de subtop. Zanger Black Francis en bassiste Mrs. John Murphy zetten je met hun huppelende muziek voortdurend op
het verkeerde been. De groep heeft prachtige nummers, sublieme teksten, variatie en opwinding te
koop, en bovendien zijn het wat je vaak mist op dit
soort decadente feestjes. Respectabele lieden, geen
poseurs dus.
De BUTTHOLE SURFERS sloten dit festival af
met de verrassing van de dag. Vooraan stond een
poedelnaakte vrouw te dansen die daar bleef tot het
laatste nummer, hoewel ze onderweg nog een Tshirt aantrok. Als ik hard ben geweest voor sommige
groepen, dan wil ik er wel nog dit aan toevoegen:
Hier stonden teveel clubacts geprogrammeerd die
alléén, en voor een meer geïnteresseerd publiek
(hoewel je niemand iets kunt verwijten dus) wellicht
beter uit de verf waren gekomen. Zo ook deze Surfers. Een naakte vrouw dus. Ik heb er de betreffende
literatuur nog eens op nageslagen, en inderdaad, ze
had "een paar vreselijke kanjers" (Ik, Jan Cremer, p
155). Peepshow dus. Toch heb ik hier een boodschap aan. De geesten van Kathy Acker en Karen
Finley waren niet ver weg, en bovendien zijn sex en
rock and roll nog steeds onlosmakelijk verbonden.
Al had ze best na drie nummers mogen verdwijnen.
De Surfers lieten zich hierdoor niet in het minste
storen, en speelden, nogal statisch rond de vrouw
gegroepeerd, aanvaardbare nummers. Gestructureerde anarchie, al had een vleugje meer afwisseling
geen kwaad gedaan. Toch stonden af en toe de poorten naar de hel op een kier open, en deed zanger
Gibby prachtige dingen met zijn stemvervormer.
Toen was Futurama voorbij, en stoven we enigszins
nadenkend overeen lege autostrade naar huis.
Straks weer naar school. Nog vlug mijn boeken kaften. (PolS)

