
Vanaf 29 oktober tot de 23ste november 
vindt in het Pand, Onderbergen, een ten-
toonstelling plaats onder de naam: Stu-
dent, Ludiek, Keihard. We hadden het 
zelf niet beter kunnen verzinnen. De ten-
toonstelling handelt over 20 jaar studen-
tenleven. Studentenbeheerder Filip Lefe- 
vre wees er in zijn inleidende rede op, dat 
de tentoonstelling in twee luiken verdeeld 
is. Het eerste luik handelt over het enga-
gement onder de studenten.
Het begint in 1968, het jaar waarin de 
meesten onder ons nog hun ouders tot 
wanhoop dreven met experimenten met 
eigen uitwerpselen. Het beroemde jaar 
’68 stond niet in het teken van de demo-
cratisering van het onderwijs, zoals in Pa-
rijs, maar veel eerder protesteerden de 
studenten voor Leuven- Vlaams, tegen de 
legertentoonstellingen en de Vietnam- 
oorlog en later uit solidariteit met de sta-
kende textielarbeiders. Maart ’69 explo-
deerde de tot dan toe marginaal gebleven 
beweging in een massacontestatie. De di-
recte aanleiding was een debat over por-
nografie. Rector Bouckaert greep de wet 
op de goede zeden aan om het vertonen 
van het documentatiemateriaal te verbie-
den. De zgn. "maartbeweging" werd voo-
ral gekenmerkt door het hardhandig op-
treden van politie en rijkswacht en door 
de grote solidariteit onder de studenten.

Na een beslissing van de Raad van Be-
heer- in casu die van 28 maart- die één 
uitsluiting en 16 berispingen tot gevolg 
had, viel de beweging uit elkaar.

Vote for sex!
Na de uitgebreide documentatie over de 
maart ’69 beweging, volgen de panelen 
over het pas verkregen recht op inspraak 
in de Raad van Beheer. Deze verworven-
heid werd door bijna alle verenigingen op 
groot sceptisisme onthaald. De verkiezin-
gen werden dan ook consequent geboy-
cot. Even verder duikt de bekende naam 
van Willy Claes op. Deze toenmalige mi-
nister had samen met zijn collega Hurez 
het lumineuze idee opgevat om het in-
schrijvingsgeld op te trekken naar 5000 
frank. Dit hield een verhoging in van 3500 
frank en was natuur lijk een schop tegen 
de schenen van elke student. Gevolg: twee 
grote nationale betogingen.
In 1974 ging het protest tegen de zgn. "sex- 
controle" in de homes van start. Fabiola 
werd bezet, wat Boudewijn niet leuk 
vond. Het enige resultaat was, dat de 
controle nooit meer werd toegepast, hoe-
wel ze in principe bleef bestaan.
De ministers De Croo en Humblet had-
den in 1976 beslist een Numerus Clausus 
in te voeren, wat echter op het verzet

stootte van de Bond van Grote en Jonge 
Gezinnen, ACW, ACOD, CCOD en 
CVP. Diverse studentenorganisaties slo-
ten zich hierbij aan. Toen in 1977 een re-
geringswisseling plaatsvond, verdwenen 
deze bepalingen in de vuilnisbak.
Maar: zij hadden iets anders in petto. De 
studenten verdachten de regering ervan 
afbraak te willen doen aan het heilige 
beurzenstelsel en kwamen weer in op-
stand. De St.-Michielsbrug werd bezet en 
men hield verschillende prikakties. De re-
gering haastte zich dan maar om de stu-
denten te beloven niet aan het beurzens-
telsel te raken. Top of the bill was een 
brief aan koning Boudewijn, door een stu-
dente afgeleverd. (Walter van den 
Broeck: jaloers)

10.000 NOOIT!
1978 stond in het teken van het protest te-
gen de Anticrisiswet. Die bepaalde on-
dermeer dat het inschrijvingsgeld tot
10.000 zou verhoogd worden. Als eerste 
reactie boycotten de studenten de in-
schrijvingen en de betalingen. Daarna 
volgden een alternatieve opening, pam-
fletten en petities, betogingen en fakkel-
tochten, een rectoraatsbezetting, aktie- 
kranten, fuiven en TD’s om de kas te spij-
zen en vrije radio "Aktief. Deze radio 
groeide later uit tot radio Toestel, waaro-
ver in een ander artikel in dit nummer 
meer. Het protest bereikte in 1979 haar 
hoogtepunt, met het vermoeden dat de 
tweede betalingsschijf op komst was. Het 
resulteerde in zware veldslagen tussen 
studenten en onze vriend ter plekke, de 
politie. De nasleep werd getekend door 
correctionele processen.
De vrijstellingen waren onderwerp van 
het bewogen jaar 1984. Hoewel de juri-
dische aspecten eerder een kluif waren 
voor de studenten administratief recht, 
besefte iedereen wel dat er aan het vrijs- 
tellingsreglement van ’82 getornd zou 
worden. De nieuwe wet op de acade-
mische graden, met een heus creditsys-

teem, stelde een einde aan het protest. 
En dan 1986! Alweer een verhoging van 
het inschrijvingsgeld, m.n. 3000 frank, ge-
koppeld aan de index, lag aan de basis van 
een fris en ludiek studentenprotest. Dolle 
Konijnen, de oude eis van democratise-
ring van het onderwijs van onder het stof 
gehaald, bezetting van de E17,16000 stu-
denten in Brussel, bibliotheek- en recto- 
raatsbezettingen all over the country.Een 
greep uit de spitsvondigheid van de "yup-
pie" anno ’86.

Ambiance
De student is echter duidelijk niet alleen 
begaan met zichzelf. De tentoonstelling 
werpt een licht op de strijd van de studen-
ten voor hun arbeidende broeders, hun 
broeders in verre landen (meer bepaald 
in die waar de oorlog niemand meer rus-
tig naar Tik- Tak laat kijken) en tegen het 
fascisme, rascisme, Apartheid en de 
sexuele onderdrukking. Wij mee op de 
barricades, vooral voor dat laatste dan. 
Het tweede luik m.b.t. de creativiteit van 
de studenten, is beperkter in omvang en 
aantrekkingskracht. Foto’s en pamfletten 
geven de bezoeker een beeld van de evo-
lutie die de verschillende studentenvere-
nigingen doorgemaakt hebben. We som-
men er een paar op: de fotoklas, het koor, 
het Gents Germanisten Toneel, het 
Gents Universitair Straat Toneel, de fan-
fare en het Cultureel Convent. Ook over 
de studentenverenigingen die een meer 
ludiek karakter hebben is er informatie te 
vinden op de tentoonstelling. De Gra-
vensteenbezettingen van het senioren- 
konvent, die voor het eerst plaatsvonden 
in 1949, worden er rijk geïllustreerd met 
allerhande materiaal. Ook de twaalf 
urenloop en Eurug kwamen aan bod. 
Tenslotte willen wij de lezers erop wijzen 
dat er een hoogst interessant paneel staat, 
dat de meest con-troversiële nummers 
van Schamper in de verf zette. Vooral dit 
is de moeite waard. (Ego-trippen kan 
nooit kwaad).(Otsy en Idee)
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BOUW ME EEN AUDITORIUM
Telkens het academiejaar begint, zitten de audito-
ria in enkele faculteiten overvol. Daar wordt dan 
telkens flink over geklaagd maar daar blijft het 
meestal bij. Enige concrete resultaat is dat een aan-
tal vakken van de Rechten en de Ekonomie in de 
Ledeganck-auditoria worden gegeven en dat het 
zitvlak van je broek wat sneller slijt.
Echte oplossingen kwamen er nooit omdat er pri-
mo de vraag was ’Where’s the money’ en secundo 
bleek het probleem zich meestal vanzelf op te los-
sen. Sommigen bleven liever thuis dan zich te laten 
gaarkoken in de zweetlucht van fluo’s, weirdo’s, 
acid-boys en flower- power-trutjes. Verleden jaar 
b.v. ging W S  (Vlaamse Vereniging voor Studen-
ten) de hele zaak te berde brengen maar onze su-
blieme bureaucraatjes te land en te veld zorgden 
ervoor dat alles de mist inging.

Dit jaar is er dan de enige echte en onvervalsbare 
Paul Gijsbrecht (Decaan Rechtsfaculteit) die op de 
opening van de tentoonstelling ’Van Jezuïetencol-
lege tot Rechtsfaculteit’ zei dat de Rechten een au-
ditorium nodig hadden waar 1500 man in kon. Bo-
vendien haalde hij zelfs nog enkele argumenten bo-
ven om de bouwaanvraag te stofferen. Zo heeft hij 
(inclusief andere proffen) zijn oogje laten vallen op 
het hoekhuis Korte Meer/Universiteitsstraat. Een 
gebouw dat reeds universitair bezit is. Een gebouw 
ook "waar de ratten, zieke katten en duiven in hui-
zen." Een auditorium waar 1500 man in kan, zou 
ook kunnen verhuurd worden en wat centjes op-
brengen. Dekaan Gijsbrecht beweerde zelfs dat er 
achter de schermen reeds druk overleg plaatsvond. 
De SP-PW-coalitie die straks de Gentse stad bes-
tuurt is al 1 geschikte partner en ook vanuit Brus-
sel waait er misschien een gullere financiële wind 
dan de vorige jaren.

En verder liet hij nog het woordje ’architectuur-
wedstrijd’ vallen. Niet zo gek, die Paul.

Een stuk definitiever zijn de plannen voor een 
nieuwbouw tussen het huidige Faculteitscomplex 
(Univstr. 4) en het nummer 8 (Pol. & Soc. Weten-
schappen en School voor Criminologie. Daar moe-
ten een aantal perifere seminaries en de nog samen 
te voegen kollekties voor publiek recht en interna-
tionaal recht in ondergebracht worden. De plannen 
kon je bekijken op de bovengenoemde tentoonstel-
ling. (G.D.)

KAMERREGLEMENT
Het woord klinkt als kouwe kak maar of dat terecht 
is, is een ander paar mouwen. Brandveiligheid, 
wooncomfort en sanitaire voorzieningen zijn in no-
gal wat koten belabberd. Dat weet je ook best. Tot 
vorig jaar, in amper enkele maanden, 4 jongeren in 
Gent slachtoffer werden van branden en koolstof- 
vergiftiging. De brandweer reageerde, in de Gentse 
gemeenteraad en in het parlement werden er vra-
gen gesteld, 1 enkele studentenorganisatie (de 
JongKommunisten) engageerde zich (debat, af-
fiches en pamfletten) en de Sociale Dienst van de 
RUG liet zich niet onbetuigd.

Resultaat van dit alles is dat er nu een ontwerp 
voorligt, dat in december in de Gentse gemeente-
raad wordt gewikt en gewogen. Het is een mini- 
mum-ontwerp geworden dat zich vooral richt op de 
brandveiligheid (theoretisch de enige materie waar 
de gemeente, i.c. de burgemeester kan optreden). 
Van sanitair en wooncomfort is er geen sprake 
meer. 1. Omdat dit niet echt tot de gemeentelijke 
bevoegdheden behoort (wat niet belet dat de bur-
gemeester toch kan optreden tegen onveilige en on-
bewoonbare woningen. 2. Men wenst absoluut niet 
dat de huis- en huurprijzen de hoogte ingaan (of 
dat er een zwart circuit ontstaat). Gent ontvolkt zo- 
wiezo al genoeg.

Concreter gezegd: er komt een voorlichtingscam-
pagne en bovendien moet het stadsbestuur gemeld 
worden hoe de kamers worden verwarmd, het aan-
tal bewoners en de oppervlakte van de kamers. Drie 
elementen die direkt/indirekt de brandveiligheid 
beïnvloeden. Groot nadeel is dat dit enkel nieuwe 
woningen betreft (en dan nog enkel studio’s en ap-
partementen). Een reglement voor oude woningen 
is er niet. Wordt vervolgd. (G.D.)

NIEUWS VAN HET 
AIDSFRONT
Vorige week wisten we je al te melden dat elk home 
en elk dekanaat zijn eigen condoomautomaat 
krijgt. Maar er is meer. In december komt er een 
Aids-week. Er zal info en brochures worden vers-
preid en dat in samenwerking met het Aids-team 
en de studentenartsen. Hun bus kon je ten andere
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op de 12-urenloop al bewonderen. (Hoewel de 
meesten onder jullie er toen in een bang boogje om-
heen liepen.

Tussen 5 en 9 november worden er allerlei initia-
tieven genomen. Zo zullen op 5 en 6 december de 
meeste kandidatuuriessen worden onderbroken 
voor een moot voorlichting. O.a. in de Brug komt 
er een infostand. Op donderdag 8 december is er 
dan wellicht een AIDS- fuif die georganiseerd zal 
worden door verschillende studentenverenigingen 
en - konventen. Dit ten voordele van het AIDS- 
team.

15 JAAR
Zolang bestaat het WerkgroepenKonvent (het WK 
overkoepelt alle werkgroepen) en dat zal gevierd 
worden. O.a. via een fuif.

25 JAAR
bestaa t de MORAALWETENSCHAP. Ook zij 
gaan fuiven, m.b.p. in de Balzaal van de Vooruit op 
vrijdag 4 november. Een organisatie van de OudS- 
tudenten Moraal/Wijsbegeerte.

ASTRONOMIE
Het Sterrenkundig Observatorium RUG open- 
deurt op zaterdag 19 november in het kader van de 
Nationale Sterrendag. Er kan met diverse kijkers 
gewerkt worden en er is een rondleiding door het 
observatorium. Meer info : Sterrenkundig Obser-
vatorium, Krijgslaan 281, 091 /  22 57 15.

PUBLIC RELATIONS
Het imago van onze unief wordt zo nu en dan wel 
eens bezoedeld door een negatief rapportje maar 
er zijn gelukkig ook enkele frisse reklamejongens 
die zorgen voor stevige promotie te lande. Onlangs 
bemerkten we in de ’Streekkrant’ (Roularta-groep) 
een pagina-grote advertentie met info over de 
RUG. Men laat er YDC (Yannick De Clercq, en 
hoewel hij het niet graag hoort, toch nog altijd zoon 
van Willy) aan het woord en er worden nog enkele 
andere eufemismen Vlaanderen ingestuurd.

Vraag is natuurlijk wat dit alles kost. Alles kadert 
eigenlijk in dat project ’UITSTRALING’ waarmee 
gepoogd wordt het aantal RUG-studenten op te 
krikken. Dat lukt aardig, maar als je tegelijk be-
denkt dat alles gebeurt op kosten van de Sociale 
Sektor, dan rijzen er toch enkele vragen. Een an-
dere loot aan de uitstralings-stam is het blad ’UNI-
VERSITEIT GENT’ dat nu zijn derde jaargang in-
gaat. (G.D.)

EN DAMME TOFFE JONGENS 
ZIJN...
(toneelstuk in één bedrijf)
Plaats: aquarium van de rechten.
Tijd: dinsdag 18 oktober, 10 uur ’s morgens. 
Spelers: Luc Jolie, namens het bureau van de Chris- 
ten-Democratische Studenten, Alain Matton, voor-
zitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond 
en Inge Deman, uw dienaar.

LJ: Inge, wil je geen lid worden van het CDS?
ID: (Hoogst verbaasd) Pardon?
LI: Ja maar, je zou onmiddellijk een plaats krijgen 
in het Vast Bureau.
AM: (Opgeschrikt uit zijn zoete dagdromen) Maar 
Luc, wil je dat het CDS leegloopt?
LJ: Niet onnozel doen, hé Alain. ’t CDS kan ten-
minste nog leeglopen; ’t LVSV is dat al.
AM: Wij houden ons tenminste nog bezig met se-
rieus werk, wat van het CDS niet gezegd kan wor-
den. Kijk, zelfs je lief wil geen lid worden van ’t 
CDS. Zij heeft gelukkig nog verstand.
LJ: ’t LVSV heeft zijn verstand al lang verzopen. 
Het is een echt caféclubje.
AM: (Imiteert dronkenlap) WHEUHü (Herstelt 
zich) Het CDS heeft schrik om Martens met Ver- 
hofstadt te laten debatteren.
LJ: Da’s geen waar. Ik vind het pretentievol van 
Verhofstadt dat hij zich zo groot voelt, dat hij al-
leen maar wil debatteren met iemand als Martens. 
Wat denkt die wel? Met alle respect voor Verhofs-
tadt als politicus, maar daar moet je toch een dikke 
nek voor hebben: als oppositielid eisen te durven 
stellen aan de premier.
AM: (Neemt de benen)
LJ: Schrijf het maar allemaal op, Inge. Zeg, zou je 
nu geen lid worden van het CDS?
ID: WHEUHü
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TE KOOP:
Bromfiets Honda MT-5 
Kleur wit
1,5 jaar oud, 6800 km.
Perfecte staat 
Prijs: 22.000 Fr.
Te bereiken: Van Zele Walter, Dorekenswegel 25, 
9120 Destelbergen, tel:091/28 11 80.

ZOEKERTJES

Zoekertjes zijn GRATIS als ze zonder commer-
cieel oogmerk zijn (gevonden, verloren, gezocht, of 
zomaar...) Andere kosten 50 frank. Maximaal 200 
tekens. De redactie behoudt zich het recht voor om 
zoekertjes niet te plaatsen. Zenden aan of afgeven 
op St.-Pietersnieuwstraat 45, 2de verdieping.

SCHAMPER ZOEKT WIE IS WIE
(en zal in de watten leggen): geïnteresseerden in (Zie pagina 5)
het reilen en zeilen aan de universiteit, meer be-
paald m.b.t. het PFK, de Sociale Raad, de Raad van 
Beheer, debatten, en zo verder.

LEZERSBRIEF

In het interview met Mark Backe, dienst promotie 
en personeel van de sociale sektor ("Meer weten 
over eten", Schamper 27/09/’88) wordt gewag ge-
maakt over de intensieve en dagelijkse voedselcon- 
troles in de resto’s van de RUG. Ik geloof best dat 
men met dergelijke controles de zekerheid kan ge-
ven, dat het voedsel dat ons, studenten, wordt voor-
geschoteld onder hygiënische omstandigheden 
wordt gemanipuleerd en bereid. Of het ook zo zui-
ver op ons bord komt, vraag ik mij toch af! Zegt de 
heer Bracke niet zelf: "Het enige voordeel (van het 
bonnetjessysteem) was de hygiëne(...). Maar de na-
delen wogen op".
Het systeem werd dan ook vorig jaar afgeschaft. 
Vol afgrijzen zag ik vorige week in de cafetaria van 
de Overpoort, hoe het personeel op briefjes van 100 
en zelfs 1000 moest wisselen om daarna onverwijld 
verder broodjes te beleggen. Het ontnam me reeds 
de eetlust, maar honger bleef de beste saus...Wan- 
neer echter die lieve dame die mij zou bedienen, 
eerst haar vingers aflikte, hield ik het voor bekeken. 
Dat is een anekdote. Eén van de vele wellicht. Hoe 
het elders in de resto’s gesteld is, weet ik niet. Eén 
ding staat echter als een paal boven water: derge-
lijke praktijken zijn in de universitaire (!) resto’s 
niet aanvaardbaar noch voor mij, noch voorvele an-
dere medestudenten!!!
Bij de bakker, de slager, in vele andere restaurants 
gaat het er al niet veel beter aan toe, maar de RUG 
behoort dan toch het goede voorbeeld te geven! 
Moerman Roseline, geneeskunde

Democrazy!

Tentoonstelling/performance op 10/11/88 om 21 
uur: José Vandenbroucke

Film:
Polanski : Mes in het water op dinsdad 1 5 /l l /’88 
om 20u30,
Cul-de-sac op woensdag 1 6 /l l/’88 om 20u30 
Chinatown op donderdag 1 7 /l l /’88.

Concert: vrijdag 1 8 /l l /’88 treedt Thin white rope 
op, met als support act de Failing Fellows.

Film:
Kubrick: Paths of glory op dinsdag 22/11 / ’88, 
Spartacus op 2 3 /l l / ’88 
Lolita op donderdag 2 4 /l l / ’88.

KafeeKoncert op vrijdag 2 5 /l l / ’88 om 21 uur met 
Rosa Nigra.

Concert op vrijdag 2/12/’88om 20 uur met Das Da- 
men (USA) en ais support act Afflict.

(Foto: GD)



YOU CAN RUN... TWAALFURENLOOP

. . .B U T  Y O U  C A N ’T  H ID E  F R O M  D E  O N D R A A G L IJ K E  L IC H T H E ID  

S C H A M P E R  M A G A Z IN E !  V A N  H E T  L O P E N
Wat ze mij als debutantje in de Wondere Wereld 
van Schamper nu in de schoot werpen: de 12-uren- 
loop! Iets met lang haar en een stel gestroomlijnde 
benen was weer teveel gevraagd natuurlijk. Maar 
laten we daar vooral niet verder op in gaan.

Twaalf uren verslaggeven dus, en dat ik het gewe-
ten heb, meneer! Om één of andere mysterieuze re-
den bleek mijn verschijning op het St-Pietersplein 
voldoende om eerder interessante vragen los te we-
ken als: "En hoe is het met onze reporter?" (4x), "Is 
je artikel al af?" (25x), "Je gaat mij toch wel vermel-
den, hé?” (87x) en bovenal: "Loop jij niet dan?" 
(1380x, kan ook iets meer geweest zijn). Uit pure 
schaamte ging ik dan maar eens aan de infobus vra-
gen naar de korrekte spelling van enkele namen, en 
dat ging ongeveer zo:

"Ekskuseer, zou u mij misschien..."
"Ha, jij bent van Schamper!"

Waarmee nog maar eens bewezen werd dat de be-
leefdheid van dit blad nu al legendarisch is. Vol-
gende keer toch maar mijn fluorescerende Scham-
per T-shirt, badge en petje thuislaten.

Maar u wil van mij natuurlijk de harde feiten. We-
laan dan: de melkmeisjes waren niét kortgerokt, de 
chokolademelk smaakte lichtjes verbrand, de bal-
lon was geen familie, dank u (hoewel: moet kun-
nen), de Rode Kruis-verpleegster leek verdacht 
veel op een kalende vijftiger, B-SYSTEM kon nooit 
méér boeien dan de outfit van sommige L&W-lo- 
pers (Wij Durven geen namen noemen), en Ray- 
mond & de Mustafa’s waren hun schitterende zelf. 
En dan nu: de rest!

waar vergeten hoe graag ze de burgers wel af wil-
den zien gaan. Maar al slonk de voorsprong van 
onze vriendjes in het leger gestaag (19u: 12 ronden, 
21u: 9 ronden, 23u: 6 ronden), toch hielden ze het 
lang genoeg vol om uitgejouwd te worden op het 
ereschavot. Een eerder beschamend tafereel (u was 
even een flauw publiek), maar begrijpelijk aange-
zien "onze" jongens al dan niet terecht als buitens-
taanders bekeken werden.
Andere verdienstelijke ploegen waren die van VLK 
en Hermes, die verwoede pogingen deden om de 
Krimi’s alsnog van de derde plaats af te laten don-
deren. Verder wierp een ultiem offensief van KI- 
HIBO nog zijn vruchten af: van ergens buiten de 
top tien doken ze plots op een mooie zesde plaats 
op.

Uitslagen

De top tien zag er uiteindelijk zo uit: 10 VRG (424 
ronden), 9 VEK (425), 8 VGK (437), 7 LILA (437), 
6 KIHIBO (442), 5 Hermes (459), 4 VLK (464), 3 
Krimi (471), 2 VTK (meer) en 1 KMS (meest). 
Dan waren er nog prijzen voor de snelste loper en 
loopster. Dat werden Ivan Delrue (VEK) en Ca- 
rine Pumeige (eveneens VEK), die respektievelijk 
1’04" en 1’22" nodig hadden om van punt A naar 
punt A te lopen. Doe hen dat maar eens na. En laat 
ik vooral onze twee sympathieke rolstoelatleten 
niet vergeten: Robert Lefebre en Gerard Dewitte 
legden resp. 76 en 94 ronden af.

Wolken pakten zich tot m’n grote opluchting maar 
half samen en de regen hield het bij een verlegen 
gedrip, toen ’k, met de kurrysaus nog hoog in m’n 
keel, het jaarlijkse sportgebeuren wat van dichter-
bij kwam bekijken. En inderdaad: The Cure en hot- 
dogs kwamen met het vochtig briesje aanwaaien. 
Vastbesloten om te winnen, om deel te nemen, of 
zelfs om te verliezen(’Ik wil de laatste zijn’, ver-

(Foto D. Pertry)

klaart een glunderende renner), toeren de deelne-
mers rond het St.-Pietersplein. ’Het moei- 
lijkste,’zucht een kennis, ’is de andere kant, die gaat 
namelijk bergop.’ Daar kan ’k makkelijk inkomen. 
Hij rochelt even, trappelt wat ter plaatse en volgt 
met verlangende blik de sliert die inkoherent het 
plein omkranst. Ik laat ’m lopen, wat-ie ook prompt 
doet. Even later is-ie een mier in de kolonne. Lo-
pen, mijmer ik, ’t gaat sneller dan wandelen. Mark 
my word!
De rekruten van de Militaire School scheren hoge 
toppen, laten iedereen ver achter zich en veroveren 
zonder zichtbare moeite de éénzame hoogte bove-
naan het skorebord, wat bij de meer progressieven 
onder het publiek tot enige wrevel leidt. Afwisse-
lend gejuich (uit de rangen van onze landsverdedi-
ging) en boe-geroep geven de twaalfurenloop een 
polemisch tintje.
Behalve een interessant gesprek met een deelne-
mer uit m’n geliefde geboortestad -die stelde dat 
’lopen een soort meditatie is’-, viel er eigenlijk niet 
bijster veel nieuwe lol te beleven. De loop mag wel 
es een face-lift krijgen: de rimpels hebben de ’hap-
pening’ al stevig in routine verankerd. Maar goed, 
maar kom, ik veronderstel dat we blij mogen zijn 
met het initiatief en ’iets is altijd beter dan niks’ 
(zoals God zei toen-Ie de wereld gestalte gaf).
Met het deemsteren en wat later kwam er meer 
sfeer in het geloop, wat niet minder dan logisch is: 
ieder vrij individu weet dat de afwezigheid van zon-
licht de gezelligheid bevordert. Gezellig werd het 
dus met Raymond Van Het Groenewoud die zich 
in de traditionele tent de haren van het hoofd zong. 
Rond middernacht lieten we Raymond voor wat-ie 
was, om ons aan de spektakulaire fakkelronde te 
gaan verlustigen. De definitieve uitslag, door de 
zanger des volks zelf aan de kudde meegedeeld, 
werd op een brullend, duidelijk anti-militaristisch 
geïnspireerd boe-geschreeuw (hier en daar boe-ge- 
kerm, elders boe-gekreun, in nog een andere hoek 
boe-gelal) onthaald.
Bij wijze van konklusie, kwam volgend rijmelarijtje 
in me op:
’t Is te hopen
dat ik nooit moet lopen
Nog liever krijg ’k, kompleet verzopen
diarree in de tropen
Het voordeel van diarree is dat je ’t kan laten lo-

pen, maar daar hebben we ’t een andere keer wel 
over; tijd en ruimte zijn te beperkt om hier verder 
in detail op in te gaan. De Twaalfurenloop is leuk 
maar de achtentachtig-editie van het evenement zal 
weer vlug als de zoveelste ’onvergetelijke dag’ de 
mist van de vergetelheid in duiken. Op naar 
tweeënnegentig! BL

STICHTING 
FERNAND LAZARD

Reglementaire beschikkingen:
De STICHTING FERNAND LAZARD verleent, 
bij de aanvang van hun beroepsleven, aan jongeren 
van Belgische nationaliteit die hun universitaire 
studies geëindigd hebben, renteloze leningen die 
kunnen aangewend worden om
1 het aanschaffen te vergemakkelijken van nieuwe 
werkinstrumenten voor het uitoefenen van het be-
roep (zoals: geneeskundige uitrusting, bibliotheek 
met basiswerken of gespecialiseerde naslagwerken, 
enz... Zijn nochtans uitgesloten abonnementen op 
tijdschriften en het aankopen van autovoertuigen)
2 de gedeeltelijke of volledige installatiekosten te 
dekken van een spreekkamer (bij voorbeeld: meu-
bilair, kantooruitrusting en -machines waaronder 
computers, maar met uitzondering van de onkos-
ten verbonden aan de aankoop of de verbouwing 
van onroerende goederen, huishuren of lasten en 
andere recurrente onkosten).
De leningen moeten terugbetaald worden in 8 jaar-
lijkse aflossingen, vanaf het derde jaar na de toe- 
kenningsdatum.
De aanvragen moeten gebeuren door middel van 
een formulier waarop een recente foto werd aange-
bracht en vergezeld zijn van een brief waarin de 
kandidaat de keuze van zijn universitaire studies 
toelicht en de redenen van zijn aanvraag vermeldt. 
Het Komitee vergadert tweemaal per jaar, eind ja-
nuari en eind juni, om de ingediende leningsaan- 
vragen te onderzoeken.
De leningen mogen aangevraagd worden voor het 
einde van het laatste studiejaar en worden toege-
kend tijdens de vergadering van het Komitee, in ju-
ni, op voorwaarde dat de student zijn studies "met 
succes" voltooit tijdens de eerste eksamenzittijd. 
De kandidaten moeten VOOR 1 JANUARI OF 1 
JUNI VAN ELK JAAR het formulier indienen bij 
het Sekretariaat van de STICHTING FERNAND 
LAZARD, Egmontstraat 11, 1050 Brussel. Tel. 
02/511 81 00.

De ondraaglijke lichtheid van ons netvlies... of zie jij toch een loper (foto GD)

Wedstrijdverloop

Tot schade, schande en vooral irritatie 
van de andere ploegen werd deze zesde 12-uren- 
loop volledig gedomineerd door de afvaardiging 
van de Koninklijke Militaire School van Brussel 
(KMS). De enigen die aanvankelijk gelijke tred 
konden houden waren de Kriminologen, die tussen 
17 en 19u wel even De Man Met De Hamer tegenk-
wamen maar hem op tijd wisten te trakteren zodat 
ze toch mooi derde eindigden. U mag zelf een ad- 
jektief verzinnen om deze prestatie te kwalificeren, 
ik heb het zo al lastig genoeg met de beeldspraak. 
De VTK-ploeg, voor wie de Definitieve Beker op 
het spel stond, startte relatief zwak maar bleek na 
21u wél de enige te zijn die de KMS nog kon be-
dreigen. Een mooi doel, en plots was iedereen zo-

Schampers Trotse Troostprijzen gaan naar ’t 
Achtste (van Home Boudewijn) en Letteren & 
Wijsbegeerte, die zich waagden aan enkele avon-
tuurtjes in de top tien (’t Achtste lag lange tijd ve-
rankerd op - u raadt het nooit - de 8e plaats) maar 
naar het einde toe wellicht teveel RvhG-fans tel-
den. Schampers Wispelturige Wisselbeker voor de 
Grootste Versnelling gaat naar de HILO’s, die er 
als enigen in slaagden tussen 21 en 23u hun aantal 
ronden met een faktor van 37 te vermenigvuldigen 
(dit voor de ingenieurs onder ons). Met één ronde 
als uitgangspunt was dat natuurlijk wel iets gemak-
kelijker dan pakweg respekt opbrengen voor het 
Vlaams Blok.
De 6e Twaalfurenloop. Er werd gejuicht en ge-
jouwd, er werd plezier gemaakt en verdriet ver-
dronken, er werd pijn gedaan en er werd al eens 
een wondje geheeld, er liepen mensen rond die het 
in woorden probeerden te vatten, kortom: Het Le-
ven Zelve. En dat elk jaar opnieuw! theus

SPECIAAL VOOR STUDENTEN
u n i v e r s ite i t  o f  h o g e re  s c h o o l

O FU P heeft v o o r 20 m ensen o n d e r u een serieuze , leuke  
en goed  be taa lde  job . V a ria b e le  w e rk tijd e n . V raag v lug  in fo rm atie .

Bel naar he t num m er 02/242 65 21
van maandag tot vrijdag

tussen 10 uur e n  16 uur
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HET LABYRINT

Naast onze schitterende bijdragen over 
toneel, film en andere evenementen, heb-
ben wij het soms ook wel eens over (stu- 
denten-)organisaties aan onze unief. 
Deze organisaties hebben een nogal ge-
compliceerd karakter en dit artikel wil en-
ig licht in de duisternis brengen. Als u en-
igszins wil begrijpen waar wij dit jaar over 
schrijven, kader dit artikel dan in, en zet 
het op uw bureau of hang het op uw toi-
let. U mag het ook van buiten leren; in 
vergelijking met hetgene wat in aantocht 
is en u zal bereiken rond juni ’89, is dat 
trouwens een kleine moeite.
In feite zijn er twee structuren: het mede-
beheer, met een vertegenwoordiging van 
vier studenten in de Raad van Beheer (R 
v B) en de helft van de leden van de So-
ciale Raad, en de studentenorganisaties, 
met als overkoepelend orgaan de Gentse 
Studentenraad (GSR). We zullen deze 
structuren afzonderlijk bespreken.

DE ZAK VAN ST. NIKLAAS
De GSR wordt samengesteld uit verte-
genwoordigers van verschillende konven- 
ten, die op hun beurt bestaan uit verte-
genwoordigers van de verenigingen. Er 
zijn zes konventen: het Faculteitenkon- 
vent, het Politiek en Filosofisch Konvent, 
het werkgroepenkonvent, het Kultureel 
Konvent, het Seniorenconvent en het Ho- 
mekonvent.
Het Faculteitenkonvent verzamelt ver - 
tegenwoordigers (doorgaans de voorzit-
ter) van de faculteitskringen, bv. Germa- 
nia, V.R.G., V.E.K., enz...). Numeriek is 
dit de grootste groep. De aktiviteiten gaan 
vooral over de direkte organisatie van het 
studentenleven: uitgeven van cursussen, 
organiseren van uitstapjes en TD’s, over-
leg met de proffen in de faculteitsraden. 
Het Politiek en Filosofisch Konvent 
(kortweg het PFK) bestaat uit de poli-
tieke en filosofische verenigingen, zoals 
enerzijds het Liberaal Vlaams Studenten 
Verbond (LVSV) en de Anti Imperialis-
tische Bond (AIB) en anderzijds het ’t Zal 
Wel Gaan (vrijzinnig) en het KUC (links-
katholiek). Deze verenigingen houden 
zich vnl. bezig met het organiseren van ac-
tiviteiten die kaderen in hun filosofie, 
zoals voordrachten en films. De charme 
van dit konvent wordt vooral bepaald 
door de chaotische vergaderingen en de 
gecompliceerde ruzies over zichzelf die er

11.11.11. filmt, eet, 
debatteert, luistert en 
fuift.
ma. 7 november : FILM ’HISTORIA OFFICIAL’. 
Een film van Luis Puenzo die zowel een Oscar 
kreeg als een prijs in Cannes)

di. 8 november : Exotische maaltijd, aangeboden 
door de Dienst Resto’s en Homes met aardige ti-
tel ’Lomo de Cerdo Adobado’ (Mexico).

di. 8 november: debat in de Blandijn om 20 uur over 
de schuldenlast van de derde wereld met als spre-
kers Theo Peters, hoogleraar economie aan de 
KUL, Fr. Van den Brouck, Bert Cleymans, verte-
genwoordiger van de NOCS, Guy Rayee, en als mo-
derator Walter Slasser van de VPRO.

woe. 9 november: Filipijnenavond: in het land- 
bouwpavilioen; spreker: Pieter Verbeek met een 
getuigenverslag en onder voorbehoud Joel Roca- 
mora, ex-prof. theologie van de universiteit van 
Manela.

do. 10 november: Fuif in de balzaal van de Vooruit, 
georganiseerd door de Vlaamse Economische 
Kring t.v.v. 11.11.11.

uitgevochten worden.
Het Werkgroepenkonvent bestaat uit de 
vertegenwoordigers van de werkgroepen, 
wat nogal logisch is. Het zijn groeperin-
gen die zich inlaten met een specifieke 
problematiek. Zo breekt Victoria zich het 
hoofd over de onvolledige emancipatie 
van de vrouw, en vindt de Rechtskritsche 
werkgroep steeds ingewikkelder me-
thodes uit om de tegenspeler mat te zet-
ten. Het lijkt in feite nogal op het PFK, 
maar schijn bedriegt, want de vergaderin-
gen verlopen in een veel gemoedelijker 
sfeertje. Dit konvent houdt in feite een 
winterslaap tot de volgende revolutie 
langskomt.
Het Kultureel Konvent (ook wel het Cul-
tureel Convent genoemd) dan: dit zijn 
een aantal personen en/of verenigingen 
die instaan voor activiteiten op lange ter-
mijn. Er bestaat de fotoklas, de zeefdruk- 
klas, de danscursussen, de toneelgroep, 
e.a... In meer dan één betekenis is dit het 
konvent van de kontinuïteit.
Tenslotte zijn er nog het seniorenkonvent 
en het Homekonvent. Het SK is het over-
koepelend orgaan van de studentenclubs. 
Zij houden zich vooral onledig met zich 
vol te gieten met bij voorkeur bier.De an-
dere verenigingen doen dit soms ook, 
maar die boeken het niet als een activi-
teit. Het HK tenslotte verzamelt de raden 
van de universitaire home’s.
Eveneens stemgerechtigd in het GSR is 
de I.SA..G (= de organisatie van de 
vreemde studenten). Een zeer integratie-
bevorderend initiatief, ware het niet dat 
de I.SA.G. vertegenwoordiger door-
gaans geen Nederlands spreekt, en dus 
zeer consequent met de meerderheid

KOLOFON

SCHAMPER is het ongebonden, pluralistisch stu-
dentenblad van de RUG. De redaktie bestaat uit 
vrijwilligers, en komt elke vrijdag tesamen om 
13.00h in de Brug, tweede verdieping, St.- Pieters- 
nieuwstr. 45. Tel. sekretariaat studentenhuis: 
25/99/93. Lezersbrieven zijn welkom, naamloos is 
prullemand. Op uw grondig gemotiveerd verzoek 
laten we uw naam weg. Lezersbrieven hebben be-
trekking op de RUG in het algemeen of artikels in 
Schamper.
REDAKTIE: Gert Defever, Inge Deman, Pol Sie- 
rens, Flor Verschaeve, lef Stuyvaert, Piet Verbeest, 
Wim Defoort, Tim De Cock, Anja Otte, Sophie De 
Laere, Karl Degryse en Bert Lema. 
ILLUSTRATIES: Hojan.
VERANTW. UITG.: Michel Dewaele, St.- Pieters- 
nieuwstraat 45, 9000 Gent. 
KOMPUTER-LAY-OUT: Barcard c.v., F. Ferrer- 
laan 119, 9000 Gent.
DRUKKERIJ: P.V.B.A Goff, Pijndeistraat 28, 
Gent.
OPLAGE : 5000 exemplaren, gratis verspreid in 
alle faculteiten, resto’s en homes van de Rijksuni-
versiteit Gent.
Reklame: t.a.v. Dominic Pertry, St.Pietersnieuws- 
traat 45, 9.000 Gent.

meestemt, bij ontstentenis van simultaan- 
vertaling.
Wat is nu de functie van de GSR? Op deze 
vraag kunnen we geen duidelijk antwoord 
geven, want de Raad heeft nauwelijks fei-
telijke bevoegdheden, en is totaal afhan-
kelijk van de kwaliteit van de personen die 
er zetelen. Zo heeft men zich de laatste 
jaren vooral beziggehouden met het for-
muleren van principiële verklaringen, 
overleg met de politie i.v.m de Over- 
poortstraat en het censureren van Scham-
per. De GSR moet in feite beschouwd 
worden als een lobby-instrument, een ty-
pisch voorbeeld van overadministratie. 
(Als er na dit artikel geen Schamper meer 
verschijnt, weet u hoe het komt.) Het 
werk wordt nl. gedaan in de verenigingen 
zelf.

De roe van zwarte Piet
Dit was één structuur, daarnaast zijn er 
ook nog de studenten in de Raad van Be-
heer (RvB). Om de twee jaar worden er 
vier studenten verkozen die het standpunt 
van de studentenpopulatie moeten ver-
woorden. De huidige vertegenwoordigers 
zijn: Vincent Spruytte (student burgelijk 
ingenieur en op politiek vlak in het cen-
trum te situeren), Lieve Ectors (studente 
geneeskunde en ietsje rechtser dan de 
voorgaande), Dominique Bernard (stu-
dente in de rechten en liberaal) en Jos 
Lootens (student geschiedenis en tegelij-
kertijd gewetensbezwaarde bij prof. 
Doom en links).
Naast hun activiteiten in de RvB lichten 
zij soms ook wel eens de studenten in over 
’t één en ’t ander. Vorig jaar organiseerde 
Jos Lootens bv. een voorlichtingsavond 
voor de jobbers over de veranderde wet-
geving i.v.m. hun statuut. Dit jaar zullen 
zij door hun al dan niet grote betrokken-
heid herkozen worden of de wind van vo-
ren krijgen. Natuurlijk zullen zij niet de 
enige kandidaten zijn. Het staat iedereen 
vrij om een postje in de RvB te ambiëren. 
Het heeft alvast één voordeel: een par- 
keerkaart voor de privé-parking van het

Berichtjes voor de agenda moeten voor 
10 november in ons bezit zijn. Het vol-
gende Schampernummer verschijnt op 18 
november.

ERNSTIG
* Op woensdag 9 november is er een voorberei-
dende vergadering van Amnesty International in de 
Brug (20u00).

* Op 16 november vindt om 20 uur in de Brug, 
tweede verdiep, een briefschrijfavond van Amnes-
ty International plaats. Iedereen is van harte wel-
kom.

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

* Op 19 november is er een opendeurdag in het 
Sterrenkundig Observatorium van de RUG, krijgs-
laan 281. Meer info op 091 /  22 57 15.

TENTOONSTELLINGEN
* ’20 JAAR RUG-STUDENT IN ACTIE’, gepre-
senteerd door archief RUG en de dienst voor stu-
dentenactiviteiten. Van 29 oktober tot 23 novem-
ber in het Pand, Onderbergen 1. Op werkdagen van

rectoraat.
In de RvB zitten verder ook nog vertegen-
woordigers van het wetenschappelijk per-
soneel (WP), het onderwijzend personeel 
(OP), het administratief en technisch per-
soneel (ATP), vertegenwoordigers van de 
vakbonden en het patronaat. Het groepje 
krijgt gezelschap van de regeringscommi- 
saris ,de administrateur-generaal en de 
rector. Of wat dachten jullie? Zij zijn zo-
wat het opperste orgaan van de unief, ver-
gelijkbaar met het Politbureau.
Tenslotte dan de Sociale Raad. De leden 
ervan zijn vijf studenten en vijf perso-
neelsleden van de universiteit. De voor-
zitter wordt gekozen onder één van de 
studenten. Hun taak bestaat erin i.v.m. de 
resto’s en de homes, en de rest van de so-
ciale sector, advies te geven aan de RvB. 
Deze laatste volgt dit advies meestal op. 
Net zoals de studentenvertegenwoordi-
gers, worden de leden van de Sociale 
Raad (grotendeels) verkozen.
Voilà, en kom nu niet meer klagen dat je 
het allemaal niet begrijpt.
Jan Du Chau en Idee

10 tot 18 en op zaterdag van 13 tot 17 uur.

* 2 ’LE CO RB USIER-TENTO O NS TELLIN-
GEN’ : De nooit uitgevoerde plannen van le Cor- 
busier voor de Antwerpse linkeroever kun je van 4 
tot 26 november bewonderen in de Blauwe Zaal 
van de Toegepaste Wetenschappen, J. Plateaus-
traat 22. Elke werkdag tussen 10 en 17u en op za-
terdag van 10 tot 13u.

* nog tot 9 november "BEELDENDE KUNST", 
van personeelsleden RUGent en U.Z. georgani-
seerd door de Koninklijke Bond Personeel RUG 
en UZ, in het Peristilium, Volderstraat 9., alle da-
gen van llu  tot 17u30. Info : 091 /  25 18 13.

SPORT
12-19 november: Vlaamse zwemweek in de Gentse 
Universitaire Sportbond : met zwemmaraton, 
reuze zwemhappening, open training diepzeedui- 
ken, info- zwemtraining, gratis groepszwemmen, 
gratis wedstrijden voor kinderen, etc.

Info : Sekretariaat GUSB, Watersportlaan 3, tel 
091 /  25 41 00

TONEEL
Op 10 en 12 november in de Boekentoren There 
is not too much going on anywhere in the city’, van 
Paul Peyskens. Reserveren kan op 091/25 12 96 
(Nieuwpoorttheater). Dus voor 1 keer niet bij de 
fnac.

AGENDA
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RADIO TOESTEL VERLEGT HET AKSENT
Coßreesfiüp S & k m
St - Pietersnieuwstraat 19A 9000 Gent

OPEN VANAF 8.00 uur :

KOFFIE, THEE, ONTBIJT, BELEGDE BROODJES, 

CROQUES, WAFELS, MILK SHAKES, VERSE FRUIT-

SAPPEN, IJSCOUPES, SOEPEN, SLAATJES, ENZ..

ELKE DAG (maand, t.e.m. donderdag) 18-21 u. 

S P A G H E T T I  SPECIALITEITEN en

RUIME KEUZE (H)EERLIJKE PASTAS EN SAUZEN ! 

VOORGERECHTEN, SLAATJES, SOEPEN, DESSERTS, 

aan VRIENDELIJKE PRIJZEN. n
OOK RESERVATIE VOOR FEESTJES ! X

De goede en de slechteDe gouden tijd voor "vrije radio’s" is voor-
bij. De "boom" is over. Mensen met goede 
smaak zullen daar niet rouwig over doen, 
want de meeste van die zenders defi-
niëren de zin van hun ondraaglijk slecht 
bestaan tot het bereiken van een zo groot 
mogelijk luisterpubliek. En dat resulteert 
in onbeluisterbare radio: een godganse 
dag oerkommerciële deuntjes (muziek 
kan je dat niet noemen) met tussenin on-
voorstelbaar dwaas gelul, veelal met een 
"Hollands aksent". Radio Toestel "was" de 
uitzondering: zeg maar een oase in het 
dorre radiolandschap. "Was", want radio 
Toestel moest zich herprofileren. Finan-
ciële problemen, weet je wel. Het werd 
Aksent.

Het ontstaan van radio Toestel situeert zich in het 
uiterst woelige jaar 1978. Toen werd immers het be-
drag voor een jaartje univ verdubbeld, van 5.000 
naar 10.000 franken. Dat lokte zwaar protest uit en 
betogingen liepen vaak uit tot ware veldslagen 
waarbij de kasseien in het rond vlogen. (Da’s wat 
anders dan de steentjes van de Palestijnen.) En 
werd radio Aktief opgericht om de studenten te 
mobiliseren. Aktief zond slechts één uur per dag uit 
-zie affiches op de tentoonstelling 20 jaar studen-
tenleven in het Pand- en fungeerde voornamelijk 
als mobilisator. Eén van de uitzendlokaties -die af 
en toe werden gewijzigd om de politie te ontlopen-
was trouwens het studentenhuis de Brug in de St. 
Pietersnieuwstraat. Om precies te zijn: zij zaten in 
het lokaal van het huis Schamper en de uitzendin-
gen werden voor een stuk verzorgd door Schampe- 
raars. Het was de tijd dat onze telefoon werd afge-
tapt, het was vooral zeer opwindend en we voelden 
ons zeer verblijd met zoveel politiebelangstelling.

Na de 10.000-akties bleef Aktief verder aktief maar 
zou op 3 maart 1980 samensmelten met radio Pand 
tot radio Toestel. "Vrije radio’s" waren toentertijd 
nog vogelvrij verklaarden en vooral Toestel kreeg 
het heel hard te verduren. De radio droeg toenter-
tijd een uitgesproken linkse stempel en stond bij de 
politie gekatalogeerd als staatsgevaarlijk en gezag-
sondermijnend en vooral zéér subversief. Maar het 
was vooral die ene onderzoeksrechter die het niet 
begrepen had op radio Toestel. Met als gevolg een 
serie van opeenvolgende inbeslagnames die de me-
dewerkers handenvol geld kostten omdat na elke 
razzia in zo vlug mogelijke tijd een nieuwe zender 
in elkaar werd gebokst. Om het financiële verlies te 
beperken, werd een nep-studio gebouwd waarin 
weinig waardevols stond, zodat een inval geen in-
grijpende gevolgen had en nadien zelfs meesmui- 
lendend op de echte zender kon worden meege-
deeld. Later werd de hele "vrije radio-toestand" 
min of meer gearrangeerd zodat Toestel onges-
toord kon uitzenden op 100.3 Mgh. Met de wette-
lijke regeling werd dat 106.4 Mgh. (FM, natuurlijk).

Radio Toestel heeft sinds zijn bestaan 
gewerkt met vrijwilligers en dat bete-
kent dus dat de kwaliteit willens nillens 
afhangt van de intrinsieke waarde van 
de medewerkers. Sommige program-
ma’s waren schitterend, andere waren 
nodeloos elitair en nog weer andere 
waren rommelig onder het motto 
"knoeien is niet erg zolang het maar 
leuk blijf'. De muziekkeuze varieerde 
nogal: vaak werd de betere muziek ge-
draaid -de naweeën van de anti-disco 
rage en de bloei van de new-wave - 
maar er was ook ongemeen veel Afri-
kaanse muziek. Zeker als je dat in ver-
houding tot de platenverkoop zag.
Toestel zond immers vanaf ’82 al een 
ganse dag uit, met een middaglijn -de 
swingende pan tussen hete vuren- en 
live programma’s vanaf 5 uur tot een 
stuk in de nacht. In de beginne was 
Toestel dé radio bij uitstek, maar toen 
de professionele zenders opkwamen 
werd soms wel eens beweerd dat Toes-
tel een alombekend fenomeen was, 
maar dat er niemand er nog naar luis-
terde. Wat niet waar was, want Toestel 
haalde nog vlot 15.000 luisteraars.
(Volgens de CIM- cijfers) Na ’85 verd-
ween ook de harde progressieve lijn en 
werd Toestel meer dan vroeger een kuituur- en mu- 
ziekradio. Het uitzendprogramma werd herschikt 
en onder toedoen van programmacoördinator Bert 
Van Steenkiste werd de radio stukken toegankelij-
ker. De specifieke muziekprogramma’s bleven, 
maar overdag "moest" er muziek gedraaid worden 
voor een breed publiek.

Maar Toestel zonk helaas weg in een moeras. De 
"boom" was voorbij, oude medewerkers trouwden, 
kochten kindekes en werden voortaan bij de haard 
verwacht. En nieuwe kwamen er nauwelijks. Het 
enthiousiasme van de eerste uren was weggeëbt 
naar verre, zonnige eilanden.

Kassa Kassa Kassa

En het werd er niet beter op toen men verleden jaar 
eindelijk eens de rekening ging maken. Als enige 
radio die niet afhing van (politieke) partijen (in te-
genstelling tot wat wel eens beweerd werd kreeg 
Toestel geen enkele frank van de SP, noch was er 
enige beïnvloeding door die partij), drukkingsgroe-
pen en commerciële uitbaters,was het moeilijk om 
te overleven. Tot dan waren de beruchte "Toestel- 
fuiven" de enige vorm van inkomsten, maar aange-
zien de laatste maanden zelfs de katten zich niet 
meer lieten zien op die fuiven, werden er enkel 
schulden gemaakt. Koken kost geld, radio maken 
nog veel meer. En dat geld moet ergens gevonden 
worden. Hoewel het uitbaten van het Nieuwpoort- 
theater tijdens de Gentse feesten van ’87 een en-
orme meevaller werd, kende radio Toestel eind ’87 
serieuze financiële problemen. Net zoals andere 
"progressieve" zenders in Vlaanderen leken die pe-
rikelen Toestel naar de ultieme strop te leiden.

Tussendoor, het progressieve profiel van Toestel 
betekende niet dat er geen objektiviteit werd na-
gestreefd, alleen werd er ook aandacht besteed aan 
zaken die de grote media "links" lieten liggen.

Als de gele tulpen branden 
komt u op antenne

Toestel stapte op de kulturele organisaties af met 
een samenwerkingsvoorstel. De organisaties wil-
den maar al te graag, maar konden gezien hun pre-
caire kastoestand geen programma’s (co)sponso- 
ren. Dus besloot men het ultieme purgeermiddel in 
te nemen. De dagprogrammatie zou kommercieel 
worden uitgebaat. Zo kon men de reklamemarkt 
betreden, want met het vorige profiel was dat uit-
gesloten. Voor die dagprogrammatie werden 
nieuwe mensen aangezocht (de oude zagen dat niet 
zo direkt zitten) en het resultaat is dan ook kom- 
merciële radio. Wat ordinair gelul en vele hit- 
deuntjes. Massaradio dus. Als men niet tot kom- 
mercialisatie zou zijn overgegaan, mochten de 
Toestelmedewerkers -die helemaal gratis en op 
vrijwillige basis meewerk(t)en- diep in de zak gaan 
om het opdoeken van Toestel te financieren. Dat 
kon en mocht niet. Dus van 6.00h. des morgens tot 
’s avonds 19.00h. radio voor de grote winkelmaga- 
zijnen.

Met zo’n ingrijpende wijziging kon de naam niet be-
houden worden. Toestel werd Aksent. Maar vanaf 
7 uur ’s avonds hoor je eigenlijk wel de oude ver-
trouwde Toestelprogramma’s , zij het dat het uit-
zendschema overhoop werd gehaald. Vanaf 19.00h. 
tot 20.00h. hoor je een nieuwsdienst met socio-kul- 
turele bijdragen en studenteninfo (de vroegere

nieuwsdienst liep van 17.00h tot 18.30h.). Daarna is 
er mooie mozaïek van muziekprogramma’s: van 
(gitaar)rock (donderdag de ganse avond, vrijdag 
om 20.00h. en zaterdag om 21.30h.), Amerikaanse 
rock (op dinsdag), zwarte muziek (vrijdag om 
21.30H.), hardrock (vrijdag om 23.00h.), soul& 
blues (op zondag om 21.30h., n<T de superieure 50), 
vokaal klassiek (maandag om 23.00h.) tot van alles 
en nog wat. Zoals orale skulpturen, maandag om 
21.30h. Maar ook: cultuur, turks programma en 
reggae ( in die volgorde op woensdag).
En dan rest er ons nog de tussentitel te verklaren. 
In de studio van radio Aksent staat een plastieken 
tuil tulpen met daarin een lampje gemonteerd. En 
dat lichtje brandt wanneer de micro-schuif open-
gaat (origineler dan het rode lampje van de BRT). 
En dan bent u op antenne, ten minste als u uw mond 
opendoet. Samenstelling en presentatie: DomPer

Radio Aksent 
106.4 FM

Parijsberg 1 (klein steegje dat leidt naar 
de fuif- en concertzaal van de Vooruit 
9000 Gent - tel. 25.15.70 
Studentenorganisatie^ die hun aktivitei- 
ten willen aankondigen sturen hun beri-
chtjes daar naar toe. Indien het gaat om 
"algemeen belangrijke" manifestatie’s 
kan je zelfs in de studio uitgenodigd wor-
den.

ON THE ROX, BIG IN THE STATES

Dat Herman Scheuremans bekendheid geniet in 
Amerika weet iedereen onderhand wel.

Maar dat de dochteronderneming (on the rox) on-
der leiding van Kris Verleyen het mooie weer 
maakt in de plaatselijke posterwinkels kwam bij ons 
als een totale verrassing over. Voor alle duidelij-
kheid, on the rox is het bedrijf dat verantwoorde-
lijk is voor bijna alle optredens in zaal Vooruit, 
Brielpoort en Koningin Elizabethzaal. Iedere rase-
chte student heeft wel ooit eens zijn kot opgefleurd 
met één van hun concertaffiches. Deze werden 
meestal bij nacht en ontij van de plaatselijke straat- 
muur gehaald. Wat men hier voor niets kan bema-
chtigen haalt in New York gemakkelijk Tien Dol-
lar (400 Bfr.). Ergens Deep down in Greenwich Vil- 
lage wordt iemand rijker op kosten van de al eer-
der geciteerde concertorganisator. ( zie foto ) Met 
het verspreiden van de concertaffiches van de 
maand november alginds zal die illustere onbe-
kende zeker geen honger lijden. De komende twee

weken zijn er maar liefst zes concerten, met name: 
IGGY POP (6 NOV Brielpoort), TAJ MAHAL (8 
NOV Vooruit), PRIMITIVES (11 NOV Vooruit), 
THAT PETROL EMOTION (13 NOV Vooruit), 
JULIAN COPE (14 NOV Vooruit) en tenslotte 
SLY ROBBY GANG featuring Freddie Mc Gre-
gor en Maxi Priest op 19 NOV Vooruit.

Over IGGY POP en 
zijn lust voor het leven.

De eerste in de reeks is dus James Osterberg die 
destijds met de STOOGES demonstratielessen gaf 
in ’het niet worden van de ideale schoonzoon.’ Uit 
die tijd stammen klassiekers zoals 1969, No Fun en 
I wanna be Your Dog. Een groep die op hun cur-
riculum kan voorleggen dat hun eerste LP door 
John Cale geproduceerd is, heeft bij ons altijd voor-
rang. Na het opbreken van the Stooges vindt hij on-
derdak bij Bowie in Berlijn alwaar hij twee oers-
terke Lp’s inblikt (THE IDIOT en LUST FOR 
LIFE). Wie heeft nog nooit de dansvloer onveilig 
gemaakt op de tonen van The Passenger? Zijn re-
latie met Bowie is tweeslachtig. Beiden halen voor-
deel uit de samenwerking maar soms leidt het 
POP’s energie teveel in commerciële banen.

Toen hij in ’87 naar aanleiding van BLAH - BLAH 
-BLAH België tot drie maal toe met een bezoek ve-
reerde zagen we een verrassend fitte POP aan het 
werk die nog steeds het patent bezit op de meest 
energieke stageact van uren in het ronde. In T/W 
waren de keyboards, die in Deinze te nadrukkelijk 
aanwezig waren, al teruggeschroefd en naar ver-

luidt gaat hij op zijn INSTINCT- tour nog meer op 
zoek naar het geluid van pure RAW POWER. 
Waar wachten jullie nog op om één van de laatste 
echt levende legenden te gaan Checken? (W.D.)

STEL JE EENS VOOR: 
MUZIEK & FILM

Het is weer zover, U2 brengt een nieuwe LP uit (dit 
maal is ze echt niet slecht) en de ganse platenindus-
trie mag wachten. Ganse fabrieken produceren hun 
schijven zodat de kleintjes geduld moeten oefenen. 
In België gaat hun concertfilm op 14 November in 
première zodat ik niet kan voorspellen of er in de 
Belgische cinemas nog plaats zal zijn voor twee an-
dere concertfilms die momenteel al in The Big Ap-
ple draaien: BIG TIME (Tom Waits) en IMA- 
GINE (over JOHN LENNON).

Omtrent de eerste kunnen we kort zijn, toen Tom 
Waits in ’83 met Swordfishtrombones op de prop-
pen kwam verraste hij zowel vriend als vijand met 
deze zeer verscheiden album. Het was samen met 
Raindogs de soundtrack voor de nachtraven van 
deze wereld. Hij was muzikaal een interessante weg 
ingeslagen maar met Frank’s Wild Years roken we 
al onraad, de mooie nummers bleven komen maar 
het werd teveel voortborduren op... Dat iemand op 
een bepaald moment in zijn carrière een live-regis- 
tratie wil uitgeven kunnen we alleen maar toejui-
chen. Alleen is het jammer dat de nummers niets 
aan de studio-opnames toevoegen. Wat een Waits 
concert boeiend maakt zijn zijn caberetstukjes en 
lange inleidende vertellingen (zie Lp Nighthawks at

the dinner) maar die zijn op de nieuwe Lp totaal 
verdwenen en in de film slechts fragmentarisch 
weergegeven. De film dus, in het begin zie je Tom 
om zes uur ’s morgens , het imago weet je wel, zijn 
bed dat op het dak van een appartementsgebouw 
staat, induikelen. De Televisie in zijn kamer geeft 
alleen sneeuw weer en zendt af en toe flitsen door 
van een theater waar TOM zowel musicus , ou-
vreuse als kaartjesverkoper speelt. Tussen de 
liedjes door zie je dus flitsen van Tom in zijn vier 
dimensies. Op zich,al geef ik het niet graag toe, een 
redelijk vervelende (boring,ja) film. In andere films 
presteerde hij beter (Down by law en Rumble Fish) 
maar Tom zijn muziek kan je beter echt levend 
meemaken.

In Amerika is tot nader order niet alles groter, als 
je in N.Y. een film gaat bekijken, krijg je alles op 
een petieterig scherm voorgeschoteld. Voor 240 
Bfr. zit je enkele uren tussen Popcorn (de geur al-
leen al) en colaflessen. Af en toe word je gekon- 
fronteerd met een kritisch publiek, die bij het ver-
tonen van Rambo-trailers spontaan in protest uit-
barst.

Tmagine" bestaat uit originele beelden en audio- 
opnames van talloze interviews die John Lennon 
tijdens zijn leven gegeven heeft. Het schetst een 
waar beeld van John zoals we hemkennen, zonder 
pathetisch te worden. Tussen het beeldmateriaal zit 
er veel gekende stuff, maar dat neemt niet weg dat 
er zowel voor de fan als leek ter zake veel af te la-
chen valt met John’s uitspraken. Op het einde mo-
gen de kinderen (Sean en Julian) en de beide vrou-
wen nog eventjes het woord nemen. Mocht deze 
film nooit naar België komen, aarzel dan niet om 
bij Nouvelles Frontières een retourtje New York te 
boeken.(W.D.)
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Een live-LP. van Tom Waits zou in theo-
rie lichtjes fantastisch moeten zijn maar 
tot mijn teleurstelling valt deze laatste 
lichtjes tegen.
Tom’s "good evening" klinkt mij als muziek in de 
oren, wat niet kan worden gezegd van het openings-
nummer "16 Shells From A Thirty- Ought-Six". Ik 
hoopte soelaas te vinden in "Red Shoes" maar la-
ter bleek dat hij ze vergeten was. Wanneer de eerste 
klanken van "Cold Cold Ground" weerklinken, 
meen ik de bierlucht te herkennen, maar er is nog 
geen café in zicht. "Way Down In The Hole" gooit 
Tom’s legendarische eenvoud over de balk. Het 
klinkt allemaal nogal theatraal, maar net niet vals 
genoeg. Ondanks "the fire and the fury" klinkt het 
alsof hij het allemaal al eens eerder meemaakte en 
valt er van vuur (zelfs geen beetje rook) weinig te 
bemerken.
Met "Falling Down" is hij terug maar het is pas met 
"Strange Weather" dat hij één van de hoogtepun-
ten bereikt. Waits toont zich hiervan hetzelfde ka-
liber als Marianne Faithfull, waarvoor hij het num-
mer schreef. Hij pakt je op de juiste plaats, op het 
juiste uur, nl. in het donkerste steegje lang na twaal-
ven. Vertwijfeld leg ik de andere zijde op. Daar is 
Tom Waits weer helemaal terug in de goot en zo 
hoort het ook. "Big Black Mariah" klinkt als een 
mislukte dorpsfanfare en is dus weer een beetje 
schitterend. Op de maten van "Rain Dogs" stapt ie-
mand met zevenmijlslaarzen door de nacht. Wan-
neer Waits " Train Song" inzet is hij eindelijk zoals 
hij op zijn best is : een pianist met drankproblemen 
in een miezerig café waar de drie vaste/enige klan-
ten hem hun rug toedraaien.
In "Telephone Call From Istanbul" zit wel pit, maar

daar houdt het dan ook mee op. Over "Gun Street 
Girl" maken we geen woorden vuil. Wanneer Waits 
toegevend de klassieker "Time" inzet, krijg ik het 
gevoel dat hij liever thuis met een zak chips (of is 
het pop-com) naar T.V. had gekeken. Jammer, dit 
nummer verdient beter. "Big Time" is soms hart-
verscheurend maar dan wel hartverscheurend wei-
nig. Uw zoontje kan véél beter, mevrouw. (SO- 
PHIE D.L.j
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Film in Gent

De Collega’s: een brug te ver
SAMMY AND ROSIE GET LAID
Ik zal mij Margaret Thatcher tot in der eeuwigheid 
blijven herinneren als de latex-kloon met de 
scheermes-stem die in het mannenurinoir de ’fly’ 
opent en vrolijk plassend haar Minister van Defen-
sie op z’n plaats (de pisbak ernaast) zet. Spitting 
Image zette The Iron Lady ongenadig in het hemd 
door haar toch al karikaturale trekjes op te blazen 
tot indrukwekkende proporties (wanneer de ont-
ploffing?).
Stephen FREARS heeft het minder op de persoon 
zelf gemunt. Hij schetst gewoon een beeld van een 
ontredderd, chaotisch Londen en laat de toeschou-
wer zelf z’n conclusies trekken (zeer gevaarlijk na-
tuurlijk, ware het niet dat hij je stevig genoeg de 
juiste richting in duwt).
Rafi, een Pakistaans politiek leider met dubieus 
verleden, komt z’n zoon Sammy opzoeken. Hij 
komt terecht in een wel zeer vreemde omgeving. In 
Brixton zijn rellen aan de gang die de toch al ver-
vallen wijk in vuur en vlam zetten; de plaatselijke 
bobby’s slaan gretig op de zwarten in en Maggie 
verklaart lijzig dat het steeds beter gaat met The 
British Empire. Bij S en M (toevallig?) thuis lopen 
oproerkraaiers, een lesbisch stel en andere vrien-
den des huizes, in en uit. Zelf houden ze er elk een 
buitenechtelijke relatie op na, om toch niet te ver-
zanden in de Britse huis-en tuinsfeer.
Alle figuren hebben één ding gemeen: ze zijn op 
zoek naar enig houvast. 'Get laid’ (ook wel de oors-
pronkelijke titel FUCK!) maakt duidelijk waar ze 
eerst zoeken. Toevallige partners vinden elkaar in 
een grandioos in beeld gebrachte climax (van de 
film, jongens, van de film), maar laten elkaar weer 
los. Aarzelend vinden Sammy en Rosie elkaar dan 
terug, niet echter voor Rafi zijn persoonlijk offer 
van teleurstelling heeft gebracht.
SAMMY AND ROSIE GET LAID is een nerveuze 
collage van alles wat Maggie tracht te verdoezelen. 
Bovendien zit de film boordevol geestige dialogen 
en pittige wisecracks ("The penis is your lifeline”). 
Als u zich op zo’n manier tot mij kunt richten, mag 
u eindelijk ook eens uw mond opendoen.

THE BEAR - L’OURS
Jean-Jacques ANNAUD maakt het zichzelf graag 
moeilijk: Zijn eerste film, LA GUERRE DU FEU, 
verhaalt de overlevingstocht van de oermens op 
zoek naar vuur, in een woordenloze taal. Met THE 
NAME OF THE ROSÉ slaagde hij erin van een 
onverfilmbaar boek een toegankelijke, boeiende 
prent te maken. Annaud grijpt ditmaal nog hoger: 
hij regisseert beren.
L’OURS is een groots project dat ongelooflijk veel 
tijd en geld heeft opgeslorpt. Dat is begrijpelijk wist 
Annaud ons (en de andere 500 toeschouwers) ex-
clusief te melden op het Filmgebeuren: "Als ik m’n 
akteurs vroeg een bepaalde scene te spelen, deden 
ze die en stond ze in een halfuurtje op de band. Als 
ik de beren hetzelfde vroeg deden ze dat ook, al-
leen duurde het drie dagen voor ik precies had wat 
ik wilde." Het resultaat bewijst dat die moeite niet 
tevergeefs was: hun natuurgetrouwe gedrag en de 
emoties op de beresnuiten zijn zo fascinerend dat

je constant een detail probeert te ontdekken (een 
ritssluiting, een trouwring, een wolmerk-logo) dat 
zou bewijzen dat het hier om uitstekende namaak- 
teddy’s gaat. Maar niets van dat alles: dankzij de 
ongelooflijke inspanning van de temmers is alle ex-
pressie écht; de perfekte illusie dus.
L’OURS schetst de strijd van de natuur tegen het 
vernietigend creatuur mens, gezien door de ogen 
van de beer. Zijn mening werd nooit eerder ge-
vraagd. Ze luidt: "Verkoop het vel van de beer en 
vergeet ’m te schieten." Zo word je rijk.

IRONWEED
Treinen sporen naar herinneringen. Of er vandaan. 
Daar komt IRONWEED op neer. Als Francis Phe- 
lan in z’n ’hometown’ terugkeert, wordt hij er ge-
confronteerd met wat hij achtergelaten heeft: zijn 
verleden. Hij is ’a bum’, een verlopen zwerver die 
na 22 jaar vluchten onvermijdelijk strandt op de 
plaats waar al zijn schimmige herinneringen, ver-
drongen door overmatig alcoholgebruik, samen-
troepen. Het huis waar hij in z’n vorig leven heeft 
gewoond en de grafsteen van z’n zoontje staan er 
als cynische monumenten van de tragedies die re-
gelmatig als kilometerpalen op z’n levensweg zijn 
opgedoken. Deze concrete beelden roepen halluci-
naties op waarin verlichte doden verwijtend de vin-
ger wijzen naar de steen, het mes, de knuppel, en 
de handen waaruit Francis het geluk heeft laten 
glippen, zo letterlijk als maar kan. Als enig li-
chtpunt (een miezerig gloeilampje) is er de conven-
tieloze relatie (samen is het warmer in de goot) met 
Helen Archer, ook al een beetje dood. Zij draagt 
het verleden mee in koffers. Ook voor haar blijkt 
er, als ze ze opent, geen weg terug.
Jack NICHOLSON is Francis. Meryl STREEP is 
Helen. Daartussen strompelt, geschift en stom-
dronken Tom WAITS. Ik leg de nadruk op ’is’ (en 
op ’strompelt’ en ’geschift’): bij elke slok whisky die 
ze drinken, raak je als toeschouwer dieper onder-
gedompeld in de leefwereld van de personages. 
IRONWEED is alcohol. (Laat je rijden!)

Aan de filmpagina van Schamper,

IRONWEED is een film  over gestrande hoop, over 
mislukking vernedering en dood. De film eindigt, de 
toekomst is leeg het station is leeg de fles is leeg. Ja, 
zelfs de zaal. Te lang stilgebleven, waarschijnlijk.

Matthias DP

WHO FRAMED 
ROGER RABBIT ?
Opschudding in Toontown! De eigenaar van de 
cartoonstad wordt door detective Vaillant betrapt 
in hoogst compromitterende omstandigheden: ter-
wijl hij een (handen)standje uitvoert met Rogers 
vrouw, een stevig gewatteerde sexbom ('Tm not 
bad, I was drawn this way"). Wanneer RRde kiekjes

De Blues. Aaah, de Blues: Wat hou ik er-
van. Het efficiëntste tegengif voor m’n 
kleurloze geluk, (met kleurloos bedoel ik: 
geboren in West-Europa, en geen noe-
menswaardige problemen met ouders, 
meisjes of andere levens.)

De Dood.
Daar gaat Nick Cave’s Blues over. Sex ook. En 
godsdienst. Sex kan nog net door de beugel. Maar 
what the heil weet ik over de dood? Of erger: over 
godsdienst? Niks, inderdaad. Het zijn echter wel 
aanvaardbare alternatieven, plastieken pieken en 
dalen voor m’n eigen water-vlakke bestaantje. 
Soms droom ik dat ik echt leef, de grenzen aftast. 
Het is allemaal bedrog: in de realiteit blijf ik veilig 
binnen de afrastering en wijk niet te ver af van de 
Grijze Middenweg. Het zijn de illusies die me re-
chthouden. Af en toe eens een fiktief depressietje 
geeft me de kracht om te berusten. Ik ben verslaafd 
aan m’n illusies. Daarom onder andere heb ik sa-
men met 1999 andere sukkels Nick Cave’s konsert 
te Deinze bijgewoond. ’Kunst is pijn’, hoor je soms 
zeggen, ’een kunstenaar moet keer op keer sterven.’ 
Lulkoek. Je kan van Cave onmogelijk verwachten 
dat hij van elk optreden een openbare zelfkastijding 
maakt. Dat overleeft geen mens. (Nick Cave, weet 
ik uit goeie bron, is een MENS.) Hij neemt op het 
podium een weinig afstand van z’n songs. Ruim ge-
noeg om te overleven, en klein genoeg om geloof-
waardig te blijven. M.a.w. Cave akteert. En hoe 
graag liet ik mij meeslepen door die gekwelde tra- 
gedie’s van’m! Want ook deze avond akteerde hij

die Vaillant daarvan geschoten heeft onder ogen 
krijgt, explodeert hij bijna van ongeloof en verdriet. 
Als de eigenaar de dag erna vermoord gevonden 
wordt, is de sympathieke knager uiteraard verda-
chte no 1. Hij roept de hulp in van de detective om 
z’n onschuld te bewijzen, de echte dader op te spo-
ren en het testament van de eigenaar terug te vin-
den om zo Toontown te redden.
WHO FRAMED RR? is vooral technisch indruk-
wekkend. De integratie van de getekende figuren is 
foutloos. De akteerprestatie van Bob HOSKINS, 
die bijna voortdurend met het niets moet conver-
seren, is al even gedenkwaardig. En toch schort er 
iets. De film kan onmogelijk 100 minuten lang de 
vaart aanhouden die de toppers in het cartoon- 
genre (Roadrunner, Tom and Jerry) kenmerkt. En 
dat resulteert een beetje in gegoochel, het ongege-
neerd pronken met de trukendoos. Gelukkig is er 
het laatste kwartier waarin alle registers worden 
opengegooid: een orgie van het betere stamp-en 
smijtwerk, schaamteloze slapstick, Bob Hoskins 
versus de geheimzinnige griezel. Niet voor gevoe-
lige kleuters!

POWAQQATSI
De muziek van Philip GLASS is minimaal en repe-
titief. Met de score voor POWAQQATSI levert hij 
evenwel zijn meest toegankelijk werk af: vertrek-
kend van dezelfde basis (nu eens slepende dan weer 
hoog uithalende stemmen op meeslepende klank- 
tapijten) neigt hij deze keer meer naar korte, afge-
lijnde zangstructuren. De beelden die erbij horen 
zijn rijk; rijk van kleur, rijk aan emotie, rijk aan 
diepgang. POWAQQATSI lijkt een blik in het ge-
dachtengoed van een wereldreiziger - een stream of 
conciousness van ervaringen, en de neerslag ervan. 
Trager dan KOYAANITSQATSI, minder ver-
moeiend ook, maar even indringend. Voor wie er-
van houdt de perfekte voorbereiding op een avond-
je sfeervol filosofisch wauwelen.

uitstekend. The Bad Seeds weefden een passend 
duister gordijn rond z’n verhalen. Mick Harvey bes-
cheiden op bas.. Kid Kongo Powers beroerde ge-
voelige snaren. (Blixa martelt ze meestal, of breekt 
ze.) En dan die alomtegenwoordige piano, volledig 
gebouwd uit knoken, (een elektronische Roland, 
voorwaar!) Dat The Bad Seeds een goed geolied 
kombo zijn, bleek al meteen uit de opener Tm gon-
na kill that woman’. Kadaver-blues. Gehakte gita-
ren. De uithalen van Cave’s stem deden zelfs en-
kele druppels negerbloed vermoeden. In het begin 
werd vooral uit de laatste twee elpees getapt. Drie 
op elkaar volgende hoogtepunten waren ’Mercy’, 
The mercy seat’, en vooral het ijzige ’Sad Waters’. 
Uit ’The Firstborn Is Dead’ bleef het geweeklaag 
van ’Knocking on Joe’ mij het langste bij. En een 
gierend ’From Her To Eternity’ sloot de eerste set 
af. Achter de coulissen nam Cave ruim de tijd om 
te douchen en z’n haar te kammen, terwijl het pu-
bliek zich schor schreeuwde om de bisnummers. 
Doodbedaard kwam hij daarna het podium weer 
opgewandeld en beweerde ’a little dissapointed’ te 
zijn over de reakties van het publiek. Humor, ve-
ronderstel ik. Gelukkig schonk hij ons nog mooie 
momenten met ’By the Time I Get to Phoenix’ en 
The Singer’, een ontroerend liedje over een naai-
machine of zo. Hij kwam nog één keer terug om ons 
het modderzwarte ’Saint Huck’ in de strot te ram-
men. Wonde die onmiddellijk geheeld werd met het 
hoopvolle afscheid ’New Morning’. Een mooi kon-
sert was voorbij. Neen, geen ’Watching Alice’ of 
’Something’s Gotten Hold of My Heart’. Jammer. 
Ik had in elk geval mijn nodige portie kommer en 
kwel binnen en wandelde als een ongelukkig maar 
tevreden mens huiswaarts. O ja. Er was ook een 
voorprogramma. Het heette Siglo XX. Maar dat 
doet hier absoluut niets ter zake.(K.D.)

MIDNIGHTRUN
Een ’Midnight Run’ betekent zoveel als ’een een-
voudig klusje dat in een handomdraai geklaard kan 
worden’. Zo’n midnight run (Loop eens om brood, 
Maak eens de brug) is voor de Gemiddelde Vlaam-
se Scenarist voldoende stof om een langspeelfilm 
mee te vullen. De Gemiddelde Vlaamse Scenarist 
zou beter een reeks Interludiums voor de BRT be-
denken.
Deze MIDNIGHT RUN is echter een ironische ti-
tel, beslaat 5 etmalen en bevat ontelbare onverwa-
chte scenariowendingen, wat resulteert in een pret-
tige en intelligente achtervolgingsfilm. Jack Walsh 
is een slechtgehumeurde premiejager die voor z’n 
baas een oplichter (the Duke) die uit naastenliefde 
de maffia 15 miljoen dollar lichter heeft gemaakt, 
moet opsporen. Maar ook de FBI en de maffia zelve 
willen zijn hachje, zodat iedereen iedereen voor de 
voeten loopt.
Kern van de film is echter de uiterst humoristische 
wijze waarop De Niro en De Duke met elkaar om-
gaan. Tussen jager en gestrikt wild ontbloeit zowaar 
een prille haat-liefdeverhouding!
MIDNIGHT RUN levert pretentieloos amuse-
ment voor tussendoor. Iets als een Suske en Wiske 
op het toilet.

DE COLLEGA’S
maken de brug. Bewogen door plaatsvervangende 
schaamte bied ik mij aan als vrijwilliger om ze op 
te blazen. ’Vlaams’ is tot nader order weer een 
scheldwoord.

ief

SAMMY AND ROSIE 8/10 Skoop 
L’OURS 8/10 Deca 

IRONWEED 9/10 Deca 
ROGER RABBIT 6/10 Deca 
POWAQQATSI 8/10 Skoop 
MIDNIGHT RUN 7/10 Deca 
DE COLLEGA’S 2/10 Deca
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* 4  film zalen:

nieuwe films en klassiekers 
om 15u, 17U30, 20u en 22u30

* filmcafé: 
dagelijks 19u -  3u
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