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VOORAL UW GRILLEN:

DE AVONDGRILLADE

Een cafetaria te ver (Foto Rol)

Op vrijdag 4 november werd de nieuwe 
avondgrillade plechtig geopend met en-
kele toespraken en een receptie. De gril- 
lade zelf is een "veranda-achtig" aanhang-
sel van de Kleine Brug, dat over de mid-
dag dienst doet als het betere en duurdere 
restaurant van de RUGent. En ’s avonds 
voortaan als grillade dus.

In zijn inleidend woordje wist de rektor 
ons te melden dat de avondgrillade in de 
uitstralingspolitiek van de RUG kadert 
en dat de mensen ook ’s avonds wel eens 
samen aan de dis willen zitten. Verder zei 
hij dat de RUG de grootste werkgever van 
de regio is en dat er een open- deurpoli- 
tiek gevoerd wordt in het rektoraat. De 
inkom van het rektoraat wordt trouwens 
ook opgefrist, wat heel dringend was. Na 
de rektor, die een vermoeide indruk na-
liet, was het wachten op Luc Van De Bos-
sche, gewezen staatssekretaris van onder-
wijs. Een telefoontje naar Brussel: Luc 
zat nog op het kabinet van kollega Louis. 
Lieve VDB, vrouwlief en werkzaam op 
het rektoraat, liep er "enigszins" verveeld 
bij.

Blijde intrede

Toen Luc Van De Bossche eindelijk zijn 
blijde intrede maakte, mocht regerings- 
kommissaris Yannick De Clercq zijn 
zegje doen. Hij benadrukte o.m. het be-
lang van een goed uitgeruste sociale 
dienst ten behoeve van de student. Wal- 
ter Van Espen heeft er volgens hem voor 
gezorgd dat deze dienst tot de huidige 
’bloei’ is gekomen, zodat men moet toe-

geven dat met de huidige middelen meer 
kan bereikt worden dan men aanvankelijk 
dacht. Traditiegetrouw was zijn woordje 
nogal tamelijk droog, ondanks de nabij-
heid van de bar.

Luc als Urbanus

Luc Van De Bossche (Gentenaar, SP-er 
en verdediger van het rijksonderwijs) ont-
popte zich tot de Urbanus van de politiek: 
hij kreeg op zijn geëigende, nonchalante 
en grappige manier van optreden het pu-
bliek op zijn hand en wist terzelf der tijd 
nog enkele zinnige dingen te vertellen. Zo 
loofde hij "de troika" van de RUG: de klei-
nen, den dikken en den dunnen. Van Es-
pen (administrateur, "de kleinen") kromp 
ineen, De Meyer (rektor, "den dikke") 
lachte zich rond en De Clercq (regerings- 
kommissaris, de lange) ging op zijn tenen 
staan. Verder rekende hij ook nog even af 
met Van Espen, maar da’s een oude koe 
die we niet uit de gracht halen. Daarna 
stipte hij ook de veranderingen aan die 
1992 teweeg zal brengen en beklem-
toonde de noodzaak om de RUG een se-
rieuze uitstraling te laten genieten. Wat 
de grillade betreft; deze moet winst ople-
veren om het verlies van de gewone res- 
to’s te kompenseren. Op die manier zou-
den de kafetaria’s de nullijn kunnen aan-
houden; d.w.z. aan kostprijs verkopen. 
YDC vertrouwde ons later nog eens het-
zelfde toe: dat men de winst van de gril-
lade zou kunnen gebruiken om andere, 
student-vriendelijke projecten te steunen. 
Wat die precies inhouden kon hij ons nog 
niet vertellen. Rara?

Formidabel

De formidabele receptie ging daarna 
weer onverminderd voort. Velen vulden 
de borden en glazen met een snelheid 
waarbij zelfs Billie Turf niet zou kunnen 
volgen: men bakte het bruin in de avond-
grillade. Toch een paar bemerkingen: het 
was niet overal even warm en je kon best 
een gasmasker gebruiken om in de houts- 
koolmist de benevelden van elkaar te on- 
derscheiden. We overdrijven wel een 
beetje, maar de "smog" was duidelijk zi-
chtbaar in de lichtbundels van de wat ba-
nale verlichting. Mare Bracke, koördina- 
tor van de sociale sektor, vertelde er on- 
middelijk bij dat het euvel reeds de vol-
gende maandag zou verholpen worden 
door het plaatsen van een ventilator in de 
schouw. Die trouwens aangeraden was 
door de "werkman", maar de architekt 
hield voor dat de natuurlijke "trek" van de 
grilladeschouw meer dan voldoende zou

zijn. Overigens, geen architekt gezien op 
de opening. Verder rekende Mare Bracke 
op een dagelijkse bezetting van 90 man, 
terwijl 70 man voldoende is voor een 
"break- even". Er kunnen, naargelang ta-
felschikking enzo, 120 a 140 man binnen. 
Als hij in zijn opzet slaagt, dan mag 
Bracke terecht een pluim op zijn hoed ste-
ken. En regelmatig een grilletje uitprobe-
ren, want het viel ons in elk geval best 
mee. En wij zijn moelijke mensen. Dom- 
Per en Miwa

De Kleine Brug, avondgrillade, reseveren 
is aanbevolen.
De prijzen: 350, 450 of 500 fr. voor koud 
buffet + een van de grillades + saus + 
dessertbuffet.

Plaats: de Kleine Brug (onder de grote), 
te bereiken via de parking van het teeni- 
cum. (Naast de "Brug")

"RECHTZETTING

NETWERK, DE NIEUWE BANKIERS?

"Als jongere word je dezer dagen voort-
durend gekonfronteerd met wijze omes, 
die wéten hoe jongeren in de jaren tachtig 
zich gedragen. Je bent ’rechtser’, meer 
belust op carrière maken en geld verdie-
nen, met je merkkledij draag je je zwie-
rige levensstijl uit.
Nog afgezien van het feit dat sommige 
omes hun wensen voor werkelijkheid 
houden, wijzen heel wat tekenen een an-
dere richting uit.
Jonge mensen dóén gewoon dingen die 
heel wat verstrekkender zijn dan hun ei-
gen portefeuille.", zo begint het editoriaal 
van Netwerk, het krantje van Netwerk 
Vlaanderen, dat straks broederlijk naast 
Schamper (in de bakjes, op de tafels) te 
vinden zal zijn. Wij namen het alvast even 
door.

Netwerk is eigenlijk een Vlaamse versie van Netz- 
werk Selbthilfe Berlin: een solidariteitsfonds waa-
rin een aantal Duitsers 1% van hun loonzakje af-
dragen; fonds dat vernieuwende projekten onders-
teunt. Maar ook in andere landen bestaan "alterna-
tieve banken". Een bank, dat is Netwerk na 6 jaar 
bestaan nog niet. Ze ontwikkelde wel het zoge-
naamde "krekelsparen".

Krekelsparen

Wat houdt dat in? Je opent simpel een ES-rekening 
bij de ASLK (je kan je vooraf ook lid van Netwerk 
maken, wel met regelmatige gift) en je vertelt erbij 
dat jouw rekening in aanmerking komt voor het 
Krekelsparen. Voor u verandert dat niks. Alleen is 
er tussen de ASLK en Netwerk een deal dat de 
ASLK een "aanbrengvergoeding" van 1% op de glo-
bale spaarinlage naar Netwerk versjast.

Overigens, je kan ook een doorlopende betaalop-
dracht ondertekenen (al zie ik niet veel studenten 
daar toe in staat) als een gedeelte van je interest 
afstaan. "Kan", want het moet niet. Gewoon een re-
kening openen bij de ASLK, en verder niets, is ook 
goed. Dan steunt u Netwerk ook.

Op dit moment telt Netwerk zo’n 3400 krekelspaar- 
ders en men hoopt eind’88 op zo’n 4000. Het lede-
naantal stabiliseert zich rond de 500.

De projekten dan. 114 iniatieven mochten zich ver-
heugen op steun, in de vorm van giften of rentloze 
leningen. Dat gaat van een garagekollektief, een 
media- en infoservice, VAKA, een iniatief rond mi-
grantenvrouwen, de "buurtscholen", een zonnecen- 
trum tot een informatieve radio (T. in G.)enzover- 
der. U bekijkt het zelf maar eens in dat krantje. 
Voor ’88 bedraagt de pot alvast al 6,5 miljoen. Niet 
niks dus. En iedereen die goede ideeën heeft kan 
ze kwijt bij netwerk.

Bovendien krijgt iedereen die "krekelspaart" het 
krekelspel opgestuurd: om spelenderwijs de opzet 
achter Netwerk te ontdekken. DomPer

Netwerk
Liedtstraat 27-29 

1210 Brussel 
tel; 02/241.19.97

In de fakulteit van de rechten signaleerde Onze 
Vrouw een bijzonder staaltje van goede smaak. 
Eerste kanners werd middels een mededeling van 
"de doopcommissie" voorgehouden dat ze zich tij-
dens de doop van het VRG konden laten kaalsche- 
ren, dat ze mest konden proeven evenals wakker 
worden in een braakselhoop, en vooral: dat de fo-
to’s van hun striptease-act gepubliceerd zouden 
worden in ’t Balanske en... in Schamper. Onze Man 
(want wij zijn hier geëmancipeerd, we moéten wel) 
trok naar het Vlaams Rechtsgenootschap (VRG) 
en kreeg daar te horen dat het briefpapier niét van 
het VRG afkomstig was, wat ze meteen ook bewe-
zen. Men verzekerde dat de zgn. "doopcommissie" 
niets te maken had met de doop van 7 november, 
die volledig door het VRG gekontroleerd werd. De 
identiteit en bedoelingen van de "doopcommissie" 
zijn momenteel nog niet bekend, maar de pedel 
(Willems) is alvast razend over het feit dat er zo-
maar officieel papier gebruikt werd. We kunnen 
niet spreken voor ’t Balanske, maar Schamper is al-
vast niét van plan foto’s van je striptease-act te pu-
bliceren: die van ons animeermeisje op de anders 
zo saaie redaktievergaderingen zijn véél be-
ter...(noot Piever: "en heter!”)

Waarmee we dit incident maar als gesloten bes-
chouwen. We hebben zo al genoeg publiciteit ver-
leend aan flurken van flauwe plezanterikken.

(theus)
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HOEVEEL IS ER NOG VOOR NODIG?

KAMERREGLEMENT
Als je dit leest, zijn de feiten al bijna twee 
weken gepasseerd. Maandagnacht, even 
na middernacht, fietste uw reporter van 
dienst op de Lindelei na een gezellig on-
deronsje onder Schamperaars. De weg 
naar huis was ter hoogte van het Post- 
heernestraatje onderbroken door een 
volksoploop, enkele ambulances, brand-
weerwagens en hopen flikken. In een blik 
in het straatje wierp klaarheid op de toch 
wel zeer eigenaardige samenscholing. 
Een huis halverwege de straat was op zeer 
desastreuze wijze uit elkaar gereten. 
Oorzaak: gasontploffing. Balans: twee gekwetsten, 
ettelijke mensen in shocktoestand, minstens vijf 
auto’s volledig verwoest en de hele straat zonder 
ruiten. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken van 
wat ééns de bovenverdieping van het eerste echte 
appartementsgebouw in Gent was. Het gebouw had 
als architect de bekende Albert Van Huffel, die ook 
de plannen voor de basiliek van Koekelberg te-
kende. De schade is waarschijnlijk niet meer te 
herstellen. Minstens twee andere panden zijn ook 
volledig verwoest.

De reden van de ontploffing is op dit moment nog

niet bekend, maar wat wel al vrijgegeven werd, is 
dat het huis in zo’n staat was, dat het uiterst vat-
baar voor brand, verstikkingsgassen en gasontplof-
fingen was. Moeten we nog verder gaan?

Vorig jaar werd een student uit de tweede licentie 
economie levend verbrand in zijn kot in de Abeels- 
traat, enkele weken later overleed een eerste kan- 
ner aan verstikking, te wijten aan zijn gaskachel die 
alles behalve in orde was. Een tijd later zijn er op 
dezelfde manier twee andere jonge mensen om het 
leven gekomen. Moeten we nog verder gaan?

Ach ja, men bleef niet bij de pakken neerzitten. De 
Jongkommunisten verspreidden affiches en pam-
fletten. De overheid stelde zich enkele vragen. De 
brandweer zei ook zijn woordje en de sociale dienst 
van de RUG zat ook met de handen in het haar. 
Resultaat? Nihil! Moeten we nog verder gaan?

Het zijn voornamelijk de minder begoede mensen 
die het slachtoffer worden van die moordende toe-
standen. Studenten bijvoorbeeld. Wij kunnen ons 
niet de dure appartementen permitteren die men 
zo vaak op toeristische folders afbeeldt. Maar on-
danks de constante dreiging, moeten we bedroefd 
vaststellen dat geen enkele studentenorganisatie, 
behalve de Jongkommunisten, het lef heeft zijn 
stem te verheffen en de wantoestand aan te klagen. 
Ze discussiëren liever over het voorzitterschap van 
de konventen. Moeten we nog verder gaan?

Idee

WE KUNNEN ER MAAR NIET GENOEG VAN KRIJGEN...

MET DE DOKTER OP SCHOOT!
Ik moet leren mijn grote mond houden, 
want kijk eens wat ik vanmorgen in mijn 
schoot vond: iets met lang haar en een 
koppel gestroomlijnde benen! Bovendien 
kon het spreken en had het medische stu-
dies achter de (welgevormde) rug. Na 
overleg met de redaktie werd besloten het 
beestje "De Dokter" te noemen en het 
meteen te engageren om enkele half-
open deuren in te trappen...
Schamper: "Zit u zo’n beetje gemakkelijk?"

De Dokter: "AIDS is een letterwoord voor Acqui- 
red Immuno Deficiency Syndrome en dat is een 
ziekte die waarschijnlijk ontstaan is in de jaren 70 
door overdracht van aap op mens."

Schamper (moeizaam): "Zullen we het daar dan 
maar eens over hebben?”

De Dokter: "Liever niet, van apen weet ik eigenlijk 
bitter weinig. Van AIDS daarentegen..."

Schamper (berustend): "’t Is al goed..."

De Dokter: "De ziekte heeft over de hele wereld al

duizenden slachtoffers geëist. In België was het bi- 
lan op 31 maart 1988:175 doden op 336 mensen die 
de Aids-ziekte hebben. Hoewel men het virus 
(HIV-virus) al heeft ontdekt, is er nog geen behan-
deling of vaccinatie."

HOE KAN JE BESMET 
WORDEN?
1) door seksueel kontakt met iemand die al besmet
is;

2) door gebruik van besmette injektienaalden 
(druggebruikers!);

3) door bloed, sperma of organen te ontvangen van 
een besmette donor (in België worden alle dono-
ren ’gescreend’, wees gerust);

4) door geboren te worden uit een besmette moe-
der (besmetting tijdens zwangerschap), maar daar 
heb je wellicht nu geen boodschap meer aan.

Ben je besmet met het Aids-virus, dan kan je dit 3 
maanden na ’het risikogedrag’ zien in je bloed 
d.m.v. (inderdaad) de Aidstest. Worden er antistof-
fen in je bloed aangetroffen, dan spreekt men van 
’seropositief.

ADVIESCENTRUM VOOR STUDENTEN
SINT-P1ETERSPLEIN 7, 9000 GENT, TEL 091/23.88.77

STUDENTENARTSEN
Karen Klein (K) Koen Verhofstadt (V) Bea Parmentier (P)
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Di Wo Do Vr

09 - 11 u : afspr. V - - V

10 - 12 u : vrij - - K P -

13u30-15u30 : afspr. j K
i

K P
ff) K

17 - 19 u : vrij P K P K -

Afspraken kunnen gemaakt worden op het secretariaat van 
het Adviescentrum tussen 9 en 17u (ook telefonisch).
Ook op de dag zelf kunnen nog afspraken worden gemaakt. 
DRINGENDE OPROEP
(ook 's nachts of in het week-end) TELEFONEER 23.88.77

WAT IS SERO-
POSITIEF?

Als je seropositief bent 
betekent dit dat je ooit in 
kontakt kwam met het vi-
rus. Je hebt dan kans om 
op korte of lange termijn 
de Aidsziekte te ontwik-
kelen. Je kunt je dus - se-
ropositief zijnde - nu nog 
volledig gezond voelen. 
Het betekent ook dat je 
het virus kunt overdra-
gen bij seksueel kontakt 
en zo je partner(s) bes-
metten.

In België waren op 31 maart 1988 3166 seropositie- 
ven gekend, maar het werkelijke aantal zou wel 
eens rond de 10.000 kunnen schommelen.

WAT IS DE AIDSZIEKTE?
Het Aidsvirus tast het immuunstelsel aan. Je li-
chaam kan zich niet meer verdedigen tegen infek- 
ties die anders eerder banaal zijn. Het kan begin-
nen met vermoeidheid, koorts en nachtelijk zweten. 
Komen hier lymfeklierzwellingen bij in hals en ok-
sel dan noemt men dit het Aids Related Complex 
(ARC). Het kan zich dan tot de echte Aidsziekte 
ontwikkelen met ernstige infekties, hevige diarree, 
kanker (het zgn. Kaposi Syndroom)... Let wel dat 
de beginsymptomen ook voorkomen bij vele an-
dere (banale) aandoeningen. De ziekte leidt in 80% 
van de gevallen tot de dood in 2 jaar na de diagnose.

HOE KUN JE JE TEGEN AIDS 
BESCHERMEN?

terkt kondoom en een speciaal glijmidel op "wa- 
ter"basis. Bij oraal geslachtsverkeer mag je geen 
sperma in de mond laten komen. Deze vorm van 
kontakt mag zeker niet tijdens de menstruatie.
Het virus wordt NIET overgedragen door gewoon 
dagelijks kontakt. Dus... niet door iemand aan te 
raken of van iemands glas te drinken, niet door te 
kussen, niet door te niezen of te hoesten, niet door 
muggen, niet door tranen of zweet en niet door te 
gaan zwemmen in een zwembad.
Voor meer informatie kan je altijd terecht bij de 
Aids-telefoon. In Gent is dat 091/23.98.44 op 
maandagen woensdag van 18.00u tot 20.00u. Begin 
december is er dan nog de Aids-week, en dan moet 
je het zo onderhand wel weten, zeker?

De Dokter: "Van die apen? Ja, kijk, terwijl u tijdens 
mijn betoog in opperste concentratie de ogen sloot 
heb ik hier wel iets gevonden dat..."

Schamper: "Mag ik eerst mijn broek eens laten strij-
ken?"

Met dank aan de studentenartsen... yours medical- 
ly, (theus)

VRIJ ALLEEN ZONDER KONDOOM 
ALS JE DE SEKSUELE ANTECEDEN-
TEN VAN JE PARTNER KENT EN 
ECHT KENT. Maar wanneer is dat? Je 
beschermt je beter telkens weer opnieuw, 
dan ook maar één keer het risiko te lopen 
met het virus besmet te worden. Bescher-
ming tegen Aids is meer een kwestie van 
mentaliteitsverandering dan van kennis. 
Velen beseffen wel dat er een Aids-gevaar 
bestaat maar handelen er zelf niet naar. 
"Het zal mij wel niet overkomen..." Neem 
dus je verantwoordelijkheid op en vrij vei-
lig! ALLEEN HET GEBRUIK VAN EEN 
KONDOOM IS PAS ECHXA03ILIG!!!
Bij vaginaal kontakt maakt een kondoom 
(zie afbeelding, het lachende wezentje krijg 
je er helaas niet bij als je er één koopt) de 
kans op besmetting heel klein. Bij anaal 
kontakt gebruik je best een speciaal vers- WERKGROEP AIDS 03/455.01.55
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EEN HART VOOR BOEKEN
MET EEN PACEMAKER ALS BLADWIJZER

Coffeeshop

H e t S a to n
* ■ /  \  ■ . -, vi

rL
Vanaf 8JQ.il ;

k o f f ie ,  th e e , o n tb ij t ,  belegde b ro o d je s , cro q u es, w a fe ls ,  m i lk s h a k e s , 

ve rs e  fr u it s a p p e n , ij sc o u p e s , so ep en , s ta a tje s , e n  n o g  h ee l w a t  m eer!

Vanaf 18 .QQ u  < * n ie t  pp y r i jd o g l

t e n  r u im e  k e u z e  u i t  (fr)eertijfee p a s ta 's  e n  s a u s e n .

Te glekke v o o rg e re c h te n , v r o lijk e  s ta a tje s , g eu r ig e  so ep en , v e r le id e l i jk e  n a g erech ten . 
A lle s  a a n  p r ijz e n  zo  v r ié n d e lijk  a ls  d e  b e d ie n in g !

R e se r v a tie  voor fe e s tje s  m o g e lijk

C&ffGostoep Het S$lm , Smt-Ptetersinfemrstmst 194, 90W  GEMT

(ADVERTENTIE)

HAAR MAAR WAAR

Elk j aar als de bladeren zich in steeds gro-
ter wordende getale neerleggen bij de su-
prematie van Koning Najaar, onder-
neemt de verstokte boekenwurm zijn 
obligate bedevaartstocht naar het Mekka 
van Boekenland. Geen paniek, die kruis-
weg gaat hij nooit alleen.
JEF GEERAERTS wordtaf en toe met 
het oog op zijn beruchte "acte de 
présence" uit zijn schrijvershok losgelaten 
en naar verluidt bereidt HUBERT LAM- 
PO zich in afzondering voor op zijn jaar-
lijkse signeertaak. Voor wie er nog aan 
mocht twijfelen: de Boekenbeurs was 
weer in het land. Naar aloude gewoonte 
werd het Antwerpse Bouwcentrum de 
eerste twee weken van november volges-
touwd met boeken. Honderd vijftien 
stands, verspreid over drie zalen, presen-
teerden u ongeveer 50 000 publicaties van 
zowat 300 Vlaamse en Nederlandse uit-
gevers, samen goed voor meer dan 12 000 
vierkante meter boeken. Ondanks dit 
overweldigende aanbod lijkt de literaire

Je hebt er ook die ’t zo doen: Tony, rijke-
luiszoontje, student Rechten, besluit op 
een zomerse dag z’n schepen achter zich 
te verbranden en de wereld te gaan ont-
dekken. Hij wil het in het handelsmilieu 
maken. Kwaliteiten denktie voldoende te 
bezitten: ’Ik bezit de verbale kwaliteiten 
voor dit soort verkoop. Dat weet jij ook, 
Soo.’
Tony wil het makkelijke leventje waarinie geen voet 
aan wal krijgt vaarwel zeggen en het Vlaamse land 
al verkopende veroveren. Ambitieus zijn z’n plan-
nen, want fantasie heeft Tony bij de vleet. Alsie z’n 
ouders’ huis haast leeg steelt, begaat de aspirant- 
leurder z’n eerste fout. Die hij rechtvaardigt. Het 
grandioze sukses blijft uit, en de vlotte prater met 
de verkeerde woorden, met de heimelijke homo-
seksuele fantasieën, blundert meer en meer, heeft 
steeds ingenieuzer sofismen nodig om op de been 
te blijven.

Twee personages vechten om hem: Soo; z’n medes-
tudent, die in feite machteloos staat omdatie zelf 
geen overtuigend vertegenwoordiger van ’de tevre-

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 prulle- 
mand. Op uw grondig gemotiveerd verzoek laten 
we uw naam weg. Lezersbrieven hebben betrekking 
op de RUG in het algemeen of artikels in Scham-
per.
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oogst ons dit najaar wat schraal 
uitgevallen. Op een paar uit-
zonderingen na beperken de 
meeste uitgeverijen zich tot het 
opwarmen van oude kost. Al-
leen DE BEZIGE BIJ komt 
echt aardig voor de dag met 
met nieuw werk van grote na-
me n als J. DEELDER, H. 
MULISCH, R. CAMPERT,
K. VAN KOOTEN en W.F. 
HERMANS. De Vlaamse eer 
wordt min of meer hoog ge-
houden door MANTEAU, dat 
de nieuwe GEERAERTS (zijn 
negende thriller is dit al) en 
PORTOCARERO publiceert.
Bij BERT BAKKER tenslotte, 
slaan ze ons met het nieuwe 
werk van BRUSSELMANS en LA- 
NOYE om de oren. LANOYES "Alles 
moet weg" wordt hieronder kritisch onder 
de loep genomen. Van de rest verneemt 
u later (hopelijk) meer. Piever

den student’ is, en Andreeke; een sociale mislukke-
ling, in wie Tony veel van zichzelf herkent, en die 
’m uiteindelijk mee in de verdommenis zal sleuren.

Met toenemende ontzetting lezen we hoe elk falen 
Tony in z’n harde ’zakelijke’ koppigheid sterkt. In 
een vlotte, levendige opeenvolging van pikareske 
avonturen volgen we de degeneratie van een man 
die vleien,slijmen, overtuigen kan, maar die voor 
het echte leven geen neus heeft. Die van morele 
principes en waarachtige menselijke gevoelens 
geen kaas heeft gegeten.

De ironie drupt van de zinnen: de auteur heeft 
overduidelijk weinig op met de betweterige stu-
dent, die zich niet kan voorstellen dat veekwekers 
ook hebben gestudeerd, die denkt iedereen een rad 
voor de ogen te kunnen draaien.

Hoewel Tom Lanoye af en toe een steekje laat val-
len (bievoorbeeld in de wat te vingerdik naïef- 
ironische’Lof der autostrade’) beweegt de roman 
zich met een geniale vaart naar een bevredigende 
klimaks. Het plot is technisch uitstekend en is ge-
bouwd op de traditie van het schelmenverhaal.

Eindelijk weer es een échte roman!

BL

Kunst of kul

Linéart 88 (Flanders Expo) is de moeite 
waard omdat het alle mogelijke gevoelens 
bij je oproept: stilzwijgen en respect bij 
magisch-realistische schilderijen, geil-
heid bij het werk van Dees D.B. ontroe-
ring bij kunstzinnig naakt, opgewektheid 
bij als Griekse vazen beschilderde gas-
flessen, verdriet bij knoeiwerk en bewon-
dering voor de vele mooie benen die daar 
parmantig ronddrentelen.

Linéart 88 bewijst dat kunst niet saai hoeft te zijn; 
de lachbuien volgen elkaar dan ook snel op. Enkele 
pronkstukken: vijf rode valiezen op een rij (n.v.d.r. 
al eerder tentoongesteld in uw dichtstbijzijnde wa-
renhuis), een ganzenspel achter glas (hoogstwaar-
schijnlijk gepikt uit een scoutslokaal), een wit, kar-
tonnen afdakje van ong. 50 cm voor 2 2 0 0 0  fr., een 
mooie verbrijzelde kruik die op de grond lag (de 
verkoper reageerde niet eens toen ik hem zei dat 
iemand de kruik vernield had) en de drempel tot 
een nieuwe periode die het heden tot verleden re-
duceert. Mij leek die drempel eerder een touw met 
daarbij enkele brokstukken en verfkladden, maar 
ik ben toch zo primitief (dixit een kunstkenster).

Linéart 88 is als een knikker op een drol, als je erin 
trapt, begrijp je dat er stront aanzit.

Miwa

In het kader van onze reeks "Mannen Met 
Haar Op Hun Tanden En Niet Alleen 
Daar" ruimen we vandaag graag wat 
plaats in voor drie prachtexemplaren van 
deze langzaam maar zeker uitstervende 
soort. Met gepaste trots vragen wij uw 
aandacht voor twee baarden en één snor.

Jos VANDELOO
JOS VANDELOO (de snor) is de meest geslepen 
vos van het drietal, de oude rot in het vak. Jaren ge-
leden al wist hij zich van een rustige oude dag te 
verzekeren door zich op handige wijze op de lec- 
tuurlijsten van zowat alle middelbare scholen te 
maneuvreren. Nu heeft hij een nieuw goudmijntje 
aangeboord in het opdelven van oude koeien (met 
onze excuses voor deze wat ongelukkige woordspe-
ling, Piever). Zowel Manteau als Kritak kwamen dit 
jaar met een bloemlezing van Vandeloos "beste" 
verhalen op de proppen. Wij verdiepten ons in de 
tweede, de dunste ook. Het draagt de mysterieuze 
titel "Observatorium".

"Observatorium" overspant heel Vandeloos suk- 
sesrijke carrière. Het bevat zowel ’s schrijvers 
eerste, aarzelende stappen in de literatuur (twee 
verhalen uit de bundel "De Muur" uit 1958), als heel 
recente pennevruchten ("Les Hollandais sont la", 
1985). Na lectuur dringt een droevige conclusie zich 
op: de meester wordt oud, hij is moe. Terwijl ver-
halen als "De croton" en "De man van Isabelle" na 
al die jaren nog stevig overeind blijven, dankzij een 
ijzeisterice en hoogst originele plot, vallen zijn 
jongste hersenspinsels zwaar uit de toon. "Het plan-
tenbeultje" bij voorbeeld komt hopeloos verge-
zocht over en wordt op de duur ronduit belachelijk 
en zelfs ontluisterend.

Als Vandeloo (63) zijn inspiratie zo nodig uit deze 
holle vaatjes moet tappen, houdt hij er voortaan be-
ter mee op zijn hondstrouwe fans dergelijk leesvoer 
voor te schotelen. Niemand heeft er baat bij om een 
monument op zijn bek te zien gaan. Sorry Jos, maar 
je hebt je pensioen meer dan verdiend.

Joris TULKENS
In de vlucht zeg ik graag nog een woordje over twee 
gebaarde jongens die onder Manteaus wimpel te 
kaapren varen. JORIS TULKENS (44), classicus 
en filosoof, is met de verhalenbundel "De macht 
van het getal" aan zijn debuut toe. Hierin bespeelt 
hij in feite tien maal hetzelfde thema: het slappe en 
nauwelijks zichtbare koord tussen schijn en werke-
lijkheid. Af en toe ontkiemt dit ideetje tot een knap 
opgezette en voorbeeldig uitgewerkte intrige. Voo-
ral het titelverhaal (een heerlijke thriller in de al-
lerbeste Kafkaiaanse traditie) wist mijn enthou-
siasme te beroeren. Als geheel valt het boek echter 
nogal onevenwichtig en onsamenhangend uit. Tul- 
kens laat zich te veel meeslepen door zijn filoso-
fische bagage.

Het verhaal wordt dan vrijwillig geofferd ter wille 
van de boodschap, zodat de lezer meer dan eens op 
zijn honger blijft zitten. Het is frustrerend te besef-
fen dat er veel méér uit deze stof te halen viel dan 
de auteur heeft kunnen of willen doen. Maar niet 
geklaagd: ik zie met vertrouwen een toekomst te-

gemoet, waarin Tulkens zich aan het grote genre 
van de roman waagt. Met wat meer literaire trefze-
kerheid kan daar iets moois uit groeien.

Nic VAN BRUGGEN
NIC VAN BRUGGEN tenslotte (50) is een veel-
voudig gevierd en gelauwerd dichter (met een 
baard!), die nu, in de herfst van zijn carrière, zijn 
mogelijkheden als prozaïst aftast. Met "Hannovers 
ontwaken" maakt hij zijn romandebuut.

"Hou het kort", schreeuwt men mij hier toe, 
"Schamper 260 zit vol!" OK. Wel:"Hannovers ont-
waken" is een bijzonder leuk en onderhoudend 
boek vol sex, erotiek, passie en een beetje liefde. Is 
het goed zo?

Piever

Jos Vandeloo: Observatorium, Kritak- 
Meulenhoff, 184pp, 650fr.
Joris Tulkens: De macht van het getal, 
Manteau, 192pp, 695fr.
Nic van Bruggen: Hannovers ontwaken , 
Manteau, 160pp, 595fr.

Tom Lanoye: Alles moet weg, Bert Bak-
ker.

V__________________________________ )

ALLES MOET WEG
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ACHIELS SCHRIJFDIARREE? HIS DIARY.

Hoe zag Achiel De Baere eigenlijk het le-
ven. Zoals hij zijn koffie dronk misschien. 
Zwart? Chocoladebruin? En wie was 
Achiel De Baere eigenlijk?
Uit de dagelijjkse belevenissen van een 
Gentse man, die arm en eenzaam in een 
citeetje woonde, werd een toneelstuk ge-
puurd. Uitgangspunt waren dagboeknoti-
ties (1942-73) die de regisseur toevallig 
vond in een kast in een rommelwinkeltje. 
Achiel De Baere dus. Wat eigenlijk niet 
zijn echte naam was. Sommige personen 
die in het stuk voorkomen leven nu nog, 
en dus veranderde regisseur Erik Devol- 
der maar meteen alle namen. Aan het 
eenvoudige leven van deze man zelf werd 
echter niet getornd.
De betovergrootvaders van het theater, 
onze vrienden de Grieken, zouden zelfs 
van dit eenvoudige verhaal nog een wer-
velend drama gemaakt hebben. Maar re-
gisseur De Volder heeft alles in zijn na-
tuurlijke rustige context gelaten. Noch het 
neerbuigende medelijden met een zieke-
lijk man die ’jonk’ was gebleven, noch de 
verheffing van deze Gentse duivemelker 
tot het melodramatische hoofdpersonage 
in een dubieuze smartlap. Tenminste, dit 
weet ik voorzichtig uit de recensies af te 
leiden, want een eerste reeks voorstellin-
gen viel net tijdens de laatste examens van 
vorig academiejaar. Gelukkig heeft het 
Nieuwpoorttheater ’Achiel De Baere’ nu 
weer op de affiche staan. Misschien dus 
nog eens een brokje levensecht toneel in

de lijn van Arne Sierens’ "Soldaat-facteur 
en Rachel" in het Nieuwpoorttheater. 
Het stuk begint met regisseur De Volder, 
die de laatste maanden uit de zakagenda 
van Achiel voorleest. Daarna sijpelen de 
personages op het podium. Uit de notities 
heeft De Volder niet alleen de figuur van 
Achiel gehaald. Ook de twijfelende Ra-
chel, een "bleke maar koele schoonheid" 
met wie hij een hortende seksuele relatie 
heeft, komt op de planken. Als zij hem 
tenslotte verlaat is er enkel nog zijn vriend 
Rudy. Deze vrouw en man nemen nog en-
kele kleinere rollen voor hun rekening, 
zodat je toch een vrij volledig beeld van 
Achiels leven krijgt. Aan de teksten van 
het hoofdpersonage werd niets veranderd 
(een "wat archaïsche taal" lees ik), enkel 
de teksten van de andere personages 
moesten -logischerwijze- verzonnen wor-
den.
Wel werden de functionele fragmenten 
uit het dagboek in een meer theater-ge- 
richt geheel gegoten. De auteur, die bijna 
dagelijks iets in een zakboekje of een oud 
schoolschrift noteerde, viel immers ge-
makkelijk in herhaling. Over zijn geliefde 
Rachel, die nooit komt opdagen, over het 
koude weer, over de duiven, over zijn 
verslechterende gezondheidstoestand. 
Het stuk is verdeeld in een tiental scènes, 
en de personages dragen kleren uit de ze-
ventigerjaren. Ook het podium is vrij een-
voudig gehouden.

ADVERTENTIES • ADVERTENTIES • ADVERTENTIES

voor een publiciteit in

bellen naar Dominic Pertry 
Sint-Pietersnieuwstraat 45 

® 091/25 99 93

ADVERTENTIES

Te Koop: Te Huur:
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.

Grote en comfortabele studio in de buurt van de 
Kouter; douche, keuken, telefoon en kabeltelevi- 
sieaansluiting; vrij vanaf 1/12/88. Kosten: 4000Bf. 
+ EGW
Alle inlichtingen: 091/25 59 46

Te huur Een studentenkamer, gelegen Pusse- 
mierstraat, 6 (zijstraat Onderbergen), dus ideale 
ligging voor studenten in de rechten). Prijs: 3675Bf. 
per maand; Contacteer Jarl van Schoor, Gorduna- 
kaai 1, Gent; tel.: 091/21 32 43

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

SUIKERVROUWTJE SLAAT TERUG

(Mijn neefje kreeg de bijnaam Suiker-
klontje. Hij had op school altijd tienen). 
Suikerklontjes? Ach wat. Er was ons ei-
gen Belgische MORCEAUX DURS, nog 
terug te vinden op de Rock Rally elpee 
1984. In 1985 omschreef de New Musical 
Express ’Psychocandy’ van THE JESUS 
AND MARY CHAIN als een "onschul-
dig suikerklontje". En er waren de ontel-
bare zwoele lippen die "sugar" prevelden 
boven een hitsige microfoon. Maar voor 
het eerste echte tastbare bewijs van de in-
middels onmiskenbaar geworden link 
tussen Suiker en Rock and Roll moesten 
we wachten tot 1988. Begin dit jaar teken-
den de SUGARCUBES bij een Engels la-
bel, en deden zo hun debuutsingel ’Bir- 
thday’ in geen tijd op de eerste plaats van 
de independent-charts belanden.
(Een maandje later.) Nog wat onwennig 
haspelen enkele Sugarcubes een reeks 
promotie-babbels bij de Londense sta-
tions af. In het nachtelijke popprogram- 
ma Night NetWork (TVS) mogen ze 
plaatsnemen aan een stijlvol maar piep-
klein tafeltje. Presentator Mick Brown, 
stoppelbaard en vriendelijk wie immer, 
stelt enkele vragen om de gespannen 
sfeer te ontdooien. Zangeres Bjork kijkt 
spiedend rond, en antwoordt nauwelijks. 
Trompettist/zanger Einar kent echter 
geen genade. In een krakkemikkige, maar 
niet te stuiten Engelse woordvloed, legt 
hij uit waarom de groep onpopulair is in 
Ijsland, en hoe weinig toegevingen ze ook 
hier in Engeland van plan zijn te maken. 
Het vergenoegde knorren van Mick 
Brown dat dit soort vlugge babbels mees-

tal begeleidt, houdt plots op. Zijn ogen 
trekken tot nauwe spleetjes, en enkele kij-
kers in Wales beweren achteraf duidelijk 
een snorrend geluid van onder zijn her-
senpan te hebben horen komen. ’Geen 
compromissen’ denkt hij, waar heb ik dat 
nog gehoord? Hij glimlacht even, en 
vraagt dan vriendelijk of de buitenwereld 
echt zo vijandig is. "They don’t like us", 
antwoordt Einar vastberaden. Een naïvi-
teit die ook op de debuutelpee ’Life’s too 
Good’ zal terug te vinden zijn. De meeste 
beeldspraak is verrassend en inventief, 
maar sommige fragmenten zijn helaas 
onaanhoorbaar ("two men need one mo-
ney but one money needs no man"), en 
enkele nummers gaan ook muzikaal vol-
ledig de mist in. Dit neemt niet weg dat 
de groep tegelijkertijd enkele klassiekers 
op vinyl weet samen te brengen. Op elke

kant staat er minstens één; ’Birthday’ is 
David Hamilton met een scherp randje, 
en ’Deus’ een tweestemmig en absurd lie- 
dekijn dat enigszins in de lijn ligt van 
XTC’s ’Dear God’. Na het gesprek in de 
studio laat men de -eerste- videoclip van 
"Birthday" op de kijker los. De stijl is ouwe 
koek (veel cut ups, flitsend en vermoeiend 
camerawerk) maar zangeres Bjork blijft 
voorlopig op het netvlies branden.
Na een eentonige zomerdag staat de tee-
vee weer op Night NetWork (het zowat en-
ige nachtelijke privilegie van Westvlamin- 
gen die laat opblijven). Het programma 
heeft wat van zijn snee verloren, maar 
blijft groots bij momenten. In een onder-
deel waarbij twee gasten en een presen-
tator nieuwe clips bekijken, Video View, 
levert men achteraf kritiek op de vormge-
ving en muziek, en worden vervelende vi-

deoclips met een druk op de knop afge-
voerd. Ondanks dat hiervoor alledrie de 
knoppen moeten ingedrukt zijn, heeft na 
twaalf maanden nog maar één clip het in-
tegraal gehaald (het programma is weke-
lijks): ’Alphabet Street’ van Prince. De 
malaise in deze branche is duidelijk groot. 
Vanavond zal echter een tweede clip de 
eindmeet halen. De tweede (en duur-
dere) versie van ’Birthday’ wordt op de 
gasten losgelaten. Geen knop wordt aan-
geraakt. De video toont de beelden waar-
mee iedereen de groep is gaan associëren: 
koele ijsvlakten, wriemelend ongedierte, 
de soms verwarrende fantasieën van een 
jong meisje. De song klinkt glashelder. 
Maar vooral zangeres Bjork blijft weer 
bij. Haar bruine ogen knipperen vol ver-
wachting naar de camera, terwijl ze de 
teksten nu eens meezingt, dan weer met 
opengesperde mond uitschreeuwt. Net 
als in ’Deus’, waar ze sommige woorden 
ook met nadruk uit het strottehoofd perst. 
Gerustgesteld zakken honderden muzie- 
kamateurs achteruit in hun zetel. De SU-
GARCUBES zijn meer dan een hype ge-
bleken. Na de clip pluk ik voorzichtig de 
huisgenoten uit de luchter, en geef de 
voor ons venster samengestroomde wee-
skindertjes iets te drinken. De Sugar-
cubes komen straks naar Gent, en de ver-
wachtingen zijn dat dit wel eens een ges-
laagde avond zou kunnen worden. Als uw 
ouders zich nog steeds voor u verkleden 
op 6 december, vergeet dan niet een 
kaartje te vragen. (PolS)
THE SUGARCUBES
zaal Vooruit - 11 december- 450 fr.
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BARFLY 88 TOUR: niet met vreemden meegaan.

De collegae van Kampus zijn van plan om 
na het boek en de film nu ook een heuse 
Barfly tour op jullie los te laten. In het 
volle besef dat de echte barvliegen hun fa-
voriet café pas verlaten als er een ijzers-
terk programma aangeboden wordt, bes-
loten ze om vooral niet kinderachtig te 
doenomtrent de programmatie. Op Dins-
dag 29 November doen ze dus Gent aan 
met een op het eerste zicht boeiend ge-
heel. Eerst leest Brusselmans (ja die van 
de Kwintensberg) een half uurtje voor uit 
eigen werk, nadien betreedt Karna de 
scene , van 11 tot 12 tonen de Tröckener 
Kecks wat Rock is en als je een echte 
paumes du petit matin bent mag je nadien 
nog nachtfuiven.
Op papier ziet het er dus interressant uit. 
Alleen dient het geweten in mij jullie te 
waarschuwen voor een dubbel gevaar. 
Brusselmans zit niet bepaald op een 
hoogtepunt in zijn Carrière. Vroeger 
werd hier op de redactie met spanning

uitgekeken naar een nieuw schrijfsel van 
deze oppergod. Zinneloze Zeilen, Pra-
chtige Ogen, De man die werk vond, He-
den ben ik nuchter en Zijn er kanalen in 
Aalst hebben we hier ter plaatse verslon-
den maar vanaf De Wereldliteratuur ac- 
cording to ... voelden we instinctief aan 
dat het verzadigingspunt bereikt was. 
Zelfs de stukjes in de Morgen verloren 
hun glans toen hij bleef steken bij varia-
ties omtrent hetzelfde thema. Live valt hij 
nog altijd best te pruimen op voorwaarde 
dat je hem niet te veel gaat bekijken. Vo-
rig jaar slaagde hij er zelfs in om op 8 
Beaux- Forts met één pils en een kortver-
haal de ganse incrowd van het neder- 
landstalige boek aan het lachen te bren-
gen. Dus als je hem nog nooit gehoord 
hebt, of het is al een tijdje geleden aarzel 
dan niet om dit clean family entertain-
ment te gaan bekijken.
Kamagurka heeft ons altijd weten te 
boeien al dient gezegd dat hij live beter

uit de verf komt met zijn spitsbroeder Pe-
ter Van HerrSeele. Onlangs was hij solo 
te gast als kamiel Kafka in de Zwarte 
Zaal. Voorwaar geen echte hoogvlieger. 
Maar het zit er dik in dat hij revanche zal 
nemen op voorwaarde dat hij z’n beste 
momenten bundelt in dit half uurtje dat 
hem toegemeten is. Ons heb je nog nooit 
een kwaad woord horen zeggen over de 
Tröckener Kecks. Na hun concert dat we 
twee zomers geleden te A’dam van hen 
meemaakten zijn we onvoorwaardelijke 
kecksfans geworden. Een optreden van 
hen staat gelijk aan een uur vlijmscher- 
pende teksten op vinnige rockmuziek. 
Voor wie deze zomer geen enkel festival 
waar ze aantraden bijgewoond geeft zo-
waar een tweede kans. (WD)
Barfly 88 Tour 29 NOV, Zaal Vooruit.
Deuren: 21 .00  uur Brusselmans: 22.00 uur 
Kamiel Kafka: 22.30 uur 
Tröckener Kecks: 23.00 uur 
Nachtfuif: 24.00 uur.
W K  200 F Vooruit,Fnac, Bilbo en Music Mania. 
Kassa 250 F

Vergeef het hen want ze zijn niet slim genoeg om te weten wat ze doen

OVERGEEFSTRAAT LEZERSBRIEF

’t is weer zover. De Overpoortstraat is ’s 
nachts weer de "uitgelezen" lokatie voor 
een aantal walgelijke "studententafere-
len". Een weliswaar klein aantal zatte 
"studenten" (met of zonder vuile kiel) en 
ook een aantal niet-studenten (maar ook 
zat) maken luidkeels hun aanwezigheid 
bekend, alhoewel ze daar eigenlijk niet 
fier op moeten zijn, en houden daarmee 
de ganse buurt uit hun slaap. Bovendien 
kwakken ze hun glazen met veel vertoon 
op het wegdek -vorming van glastapijt- en 
maken vele auto’s een antenne kleiner. 
En als Bachus hen straft, dan kotsen ze 
de stoepen vol. Het opnemen voor dat 
heir; het is niet direkt aan mij besteed, 
maar studentenbeheerder Filip Lefevere 
wil ze wel behoeden voor onverwacht 
gummigeknuppel.
De Overpoortstraat is de meest gekende 
uitgangsbuurt van de studenten en dat le-
vert op "hete" nachten wel eens proble-
men op. Ondanks het feit dat er heel veel 
kaffees zijn, is er soms nog te weinig 
plaats binnen, en komt het volk de straat 
op, maar dan wel letterlijk. Dat was zo in 
het verleden, dat blijft zo in het heden. 
Maar verleden jaar liep het de spuigaten 
uit. Toen er een aanhangwagentje in de 
fik werd gestoken, besliste burgervader 
Monsaert om de Overpoort niet meer 
langer voor het verkeer af te sluiten als 
het studerende volkje weer eens te talrijk 
naar de Overpoort afzakte.
En zo geschiedde: de Overpoort werd op 
een gegeven nacht "schoongekuist", maar 
de brutale manier waarop de politie te 
werk was gegaan lokte veel protest uit. 
Studenten, overheid en politie gingen aan

tafel en rookten een vredespijpje. Naar 
verluid geen shit.

De tanden van De Wolf
Maar volgens Lefevere is de zaak weer 
aan het eskaleren. Antennes worden af-
gerukt, glazen "vallen" op straat en er is 
vooral geen discipline bij de nieuwe kaf- 
feebazen. Op drie kaffees na, zijn de bin- 
nenwippers "verschwunden". Zij moesten 
verhinderen dat mensen met het glas in 
de hand de straat op gingen. Lefevere 
vreest dat de politie er wel eens zou kun-
nen aan denken om haar tanden te laten 
zien, zoals kommissaris De Wolf dat stelt. 
(Tussendoor die tanden stellen niet veel 
voor, ’t zijn vooral de knuppels die ge-
vreesd moeten worden) En met kristal- 
nacht in zicht is dat eigenlijk geen spook-
beeld. (Eigenlijk wel, maar enfin) Daa-
rom vraagt hij aan de politie om, moest 
zij een charge nodig achten , dat vooraf 
zeer duidelijk bekend te maken.

Lawaai-overlast
Wat de geluidsoverlast betreft, waar de 
buurt steen en been over klaagt, raad ik 
de verse burgemeester Gilbert Temmer-
man (vanaf 1/1/89) aan om de betrokken 
etablissementen een weekje te verzege-
len. In sommige kaffees is het "lawaai" van 
het aanpalende kaffee beter te horen dan 
de eigen geluidsinstallatie. Maar ik ben 
Filip Lefevere niet (nog niet) en zal daa-
rover geen perskonferentie geven, want 
mijn kop in de gazet... Vooruit zeg, ’k 
denk er niet aan. (nu nog niet) DomPer

Graag wil ik een reactie kwijt op het artikel 
"de roe van zwarte piet". Alhoewel ik het 
iniatief om de RvB en onze betrokkenheid 
voor te stellen zeer zinvol en goed vind, 
meen ik toch dat dit onder een andere vorm 
en correcter kon.

In de eerste plaats staan er in dit artikel enkele fla-
grante fouten. Er bestaat geen administrateur-ge- 
neraal, maar wel een administrateur. Ik ben ook 
geen student ingenieur meer, daar ik vorig jaar af-
gestudeerd ben, maar volg een post-graduaat. Het 
is opvalllend dat jullie voor Jos alle informatie bi-
jhouden, maar blijkbaar niet voor de andere drie 
studenten.

Tenslotte is het niet relevant bij Lieve o f bij mij een 
politieke overtuiging te schrijven, afgezien van het feit 
dat ze niet correct is. Wij zijn opgekomen als poli-
tieke onafhankelijke studenten en houden ons daar 
ook aan. Dat ook wij in het stemhokje een bolletje 
moeten gaan kleuren en een keuze moeten maken 
heeft daar niets mee te maken. Had je je wat meer 
geïnteresseerd opgesteld -wat mag verondersteld wor-
den van de "pers"- dan wist je dit onderhand al.

Dat Schamper reeds aan verkiezingskoorts begint te 
lijden is is duidelijk. De titel enkel de activiteiten van 
Jos vermelden spreken voor zich. Dat dit blad zich 
pluralistisch moet opstellen zijn jullie wederom ver-
geten, een geheugen kan kort zijn. Wij proberen met 
ons vieren zo open mogelijk en meteen zo positief mo-
gelijke ingesteldheid samen te werken. Ik hoop dat dit 
in de toekomst zal kunnen blijven voor de komende 
generaties en jullie eindelijk weer eens zullen stoppen 
met dit kinderachtig gestook.

Vriendelijke groeten, Vincent Spruytte, studentenver-
tegenwoordiger in de RvB

Nawoord
van Dominic Pertry: Als P.R.-man van Schamper 
vind ik het noodzakelijk om zo’n kinderachtig ge-
doe even recht te zetten.

1. Uw gevoel voor humor is zoals geweten beneden 
alle peil. "Administrateur- generaal" is duidelijk 
een inside-joke, want dat Van Espen administra-
teur is, dat weten we maar al te goed.

2. Dat u geen student ir. meer bent is mij bekend, 
de redakteur in kwestie blijkbaar nog niet. Maar of

zoiets een "flagrante fout" kan genoemd worden is 
een geval van zelfoverschatting, ’t Is trouwens geen 
"fout" ( want u was wel degelijk student Ir.) maar 
een onnauwkeurigheid.

3. Wij vermeldden niet alleen de ploitieke voorkeur 
van Lieve en u, maar van alle vier. Of dat nu al dan 
niet relevant is zullen wij wel beoordelen: als men-
sen onder een neutrale vlag opkomen en dan een 
duidelijk andere koers varen, dan vinden wij dit wél 
degelijk relevant. Bovendien vindt u de door ons 
vermelde "politieke voorkeur" "correct". Behoort u 
dan niet tot het centrum? Bent u wellicht liberaal? 
(let toch op het vraagteken) Dat Lieve intussen de 
goede "versnelling" heeft gevonden is een publiek 
geheim, maar dus ook al niet korrekt.

4. Wij hebben sinds eeuwen niets meer gehoord van 
Jos. Bestaat hij nog en zo ja: dat hij het ons laat we-
ten. "Alle informatie bijhouden over Jos": wij ver-
melden enkel zijn huidige bezigheid, (net zoals bij 
de anderen, bij u evenwel onnauwkeurig). Wij heb-
ben een ander idee over volledigheid van info, maar 
soit.

5. Wij lijden hoegenaamd niet aan verkiezings-
koorts. In psychologische termen uitgedrukt: u 
doet wellicht aan projektie.

6 . " De titel en enkel de activiteiten van Jos vermel-
den spreken voor zich." De titel is trouwens niet 
"De roe van zwarte piet" (da’s een tussentitel) maar 
wel : Het labyrint. Wellicht te tendentieus, maar 
soit. "Enkel de aktiviteiten van Jos": laat mij niet la-
chen; bij wijze van voorbeeld geven we één (1) ak- 
tiviteit van Jos: de voorlichtingsavond voor de job-
bers. Als u en de anderen hun informatie naar 
Schamper (dus ook Jos) zouden verzorgen, dan wis-
ten we misschien iets meer over jullie.

7. Wij beweren niet dat we "pers" zijn. Wij hebben 
trouwens niet eens een telefoon, een printer en 
sinds kort laat zelfs onze schrijfmachine het afwe-
ten. Met een budget van 260.000 fr. kunnen we geen 
wonderen verrichten. Dat we allemaal vrijwilligers 
zijn belet niet dat sommigen onder ons (de hoof- 
dredakteur zeker) uren en dagen in dit blad steken. 
Ter vergelijking: Veto (studentenblad van de KU- 
Leuven) heeft een betaalde redaktiesekretaris en 
een budget van circa anderhalf miljoen frank. De 
Moeial (VUBrussel, een kleine univ nochthans) 
beschikt over 1 miljoen. Wij doen wat we kunnen, 
maar soms valt het ons wreed lastig.

8. Al bij al valt u over welgeteld 10 regels van een 
artikel dat er 160 telt. Onafgezien van het feit of uw 
grieven terecht zijn, wil ik er toch even op wijzen 
dat dit weinig te maken kan hebben met kindera-
chtig gestook. Of doet u weer aan projektie?
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Op woensdag 23 november is er een GRATIS les 
over Word Perfect (State of the Art - Word proces-
sor) - Tekstverwerkingsprogramma. Dit alles wordt 
aangeboden door de Werkgroep Informatica in de 
P.C.-zaal (Plateaustraat 22) tussen 18.00 en 21.00 
uur.

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

ERNSTIG
* Op 16 november organiseert de AIB het tweede 
deel van hun Palestina-cyclus. "Verzet in de bezette 
gebieden" om 20u in de Brug.

* Op 28 november komt de sekretaris van het Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken van de Sovjetre-
publiek Armenië spreken over "Het nationalitei-
tenvraagstuk, een probleem voor Gorbatsjov?". 
Georganiseerd door MLB, om 20u in de Blandijn.

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

Iedereen is van harte welkom.

* Op 18 nov vindt het 5de groencongres

plaats onder de titel ’Ruimte voor Groen.’ Meer in- 
fo/inschrijvingen 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 
10 tot 18 en op zaterdag van 13 tot 17 uur.

* 2 ’LE CORBUSIER- TENTOONSTELLIN-
GEN’ : De nooit uitgevoerde plannen van le corbu- 
sier voor de Antwerpse linkeroever kun je van 4 tot 
26 november bewonderen in de Blauwe Zaal van 
de Toegepaste Wetenschappen, J. Plateaustraat 22. 
Elke werkdag tussen 10 en 17u en op zaterdag 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.

STUDENT AID ZOEKT:
Medewerkers die bereid zijn voor de goede zaak 10 
kilo te vermageren. Ben je bereid om mee te wer-
ken aan dit lovenswaardige initiatief, meld je dan 
aan op hun wekelijkse vergadering op dinsdaga-
vond (20.00 uur) in studentenhuis de Brug. Vol-
gende keer meer in Schamper, maar geniet alvast 
van die twee mooie meisjes die vorig jaar op de slo- 
thappening de mode showden.

Film in Gent

Middeleeuws Gezellig
Aan de filmpagina van Schamper,

"Wat voor zin heeft het om het lichaam te verzorgen 
en het daarna aan de beulen over te leveren?" - een 
gedachte waar iets in zit, lijkt me. End dit is maar één 
van de vele rake zinssneden die 'Het Hermetische 
Zwart’ zo boeiend maken. Ik heb ze allemaal opges-
chreven maar eens het licht weer aan bleek al die rijk-
dom een onontwarbaar kluwen dode letters. Vol-
gende keer m 'n typemachine meenemen.

L ’OEUVRE AU  NOIR is een tamelijk onmisbare 
herneming.

Matthias DP

CROCODILE DUNDEE II

Uit de ontelbare documentaires (Sons and Daugh- 
ters, Neighbours - BRT, prime time) die ons over 
de plaatselijke bevolking bereiken, blijkt dat de 
Australiërs één grote, getormenteerde familie zijn. 
Pijnlijk levensecht wordt ons in bovengenoemde 
docu-drama’s een beeld geschetst van de boeiende 
levensloop van een aantal representatieve inboor-
lingen.

Hun teleurstellingen, angsten en verlangens wor-
den ongecensureerd gevat door het alziend oog van 
de camera. De indringende dialogen spreken boek-
delen. Niemand blijft onberoerd bij het zien van zo-
veel tegenslag. Menig Vlaamse huisvrouw (toch al 
gehard door Dallas, Oshin en Eastenders) dient da-
gelijks na het aanschouwen van al dat leed uit een 
karakteristieke appelflauwte te worden bijge-
bracht.

Voor hen is CROCODILE DUNDEE II af te ra-
den. Want was Dundee I nog het blijmoedige re-
laas van een Australiër die het geluk vindt in New 
York - wèg van de beproevingen en van de eeuwige 
strijd van zijn volk - dan is II het onvermijdelijke 
tegengewicht ervan: geluk is dit geviseerde volk dui-
delijk niet gegund. Een aantal drughandelaars rukt 
de geliefde uit de armen van een ontredderde Paul 
Hogan, de sympathieke oveijaarse held van dit 
epos. Hij is nu wel verplicht om terug te keren naar 
het land van oorsprong om z’n hopeloze strijd met 
het noodlot verder te zetten...

CROCODILE DUNDEE II is een aanklacht, een 
schreeuw om aandacht en om hulp. De boodschap 
is schrijnend duidelijk: ook de Australiër heeft 
recht op een menswaardig bestaan. De Aboriginals 
hebben er niets mee te maken en willen zich dan 
ook uitdrukkelijk distantiëren.

Als dat maar geen controverse wordt!

THE NAVIGATOR

De Zwarte Dood - o grenzeloze fantasie der Mid-
deleeuwers - is een makaber skelet dat zich voort-
beweegt in het zog van de volle maan. Begrijpelijk 
dat zo’n ziekte niet kan behandeld worden met een 
handvol asperines, doorgespoeld met een slok 
Brandy. Een veel afdoender middel is noodzakelijk. 
Niet zo eenvoudig in een tijd dat het gros der pa-
tiënten een verregaande immuniteit had aangek-
weekt voor ’hartstochtelijk rozekransen bidden’ en 
’zelfkastijding’, de meest voorkomende dokters-
voorschriften.

In THE NAVIGATOR wordt de geneeswijze geo-
penbaard in repetitieve dromen van de jonge Grif- 
fin. Een kleine boetetocht wordt geëist, dwars door 
de aarde naar de grootste kerk ter wereld, om er 
een koperen kruis te offeren. Gelukkig was in die 
dagen de aarde plat, zodat het niet te ver was tot 
de onderzijde. Vreemd is wél dat aan de andere

kant het Nieuw-Zeeland anno 1988 blijkt te liggen: 
"Plots kunnen ze de sterren zien, alle sterren 
ineens: de lichten van een moderne stad, honderd-
duizend vuren en toortsen."

Het groepje dat de expeditie heeft aangedurfd 
wordt geconfronteerd met vreselijke monsters, als 
daar zijn: een autosnelweg, hijskranen en bulldo-
zers, een onderzeeër, televisietoestellen,... Zij bes-
chouwen deze ’visioenen’ echter als goede (of 
kwade) voortekens die hen naar de kathedraal zul-
len leiden. Naarmate zij het doel naderen, worden 
Griffins droombeelden minder verward en hij ziet 
duidelijk dat één van hen de trip niet zal overleven...

THE NAVIGATOR is een fascinerend verslag van 
een cultuur-schok. Dit is: een schok tussen twee 
culturen. (Crocodile Dundee is ook een cultuur-
schok. Dit is: een schok voor uw en mijn cultuur. 
Maar dat tussen haakjes.) Het is tevens een kryp- 
tografische (5sterren) puzzel: de beelden in het vi-
sioen van Griffin komen allemaal terug, netjes op 
hun plaats. Pas als het laatste stukje gelegd is dringt 
de volledige betekenis tot je door. En dan moet je 
toch nog eens terugkeren, want je hebt natuurlijk 
niet op de schitterende klankband gelet.

Kortom. THE NAVIGATOR is fantasierijk, grap-
pig en inteligent - adjectieven die ter mijner huize 
niet vaak het daglicht zien. Vlug de rolluiken weer 
neerlaten.

L’OEUVRE AU NOIR

Brugge, midden 16e eeuw een stad van vergane glo-
rie, is het reisdoel van Zéno, een ketters alchemist 
die er onder een valse naam z’n oude dag wil door-
brengen. Hij heeft verscheidene misdaden (aborte-
ren, uit het lijden verlossen, denken) op z’n kerfs-
tok (populair middeleeuws telmiddel) die hem voor 
een tribunaal ongetwijfeld op de brandstapel (po-
pulair middeleeuws gebruik) zouden brengen. De 
film dus de onvermijdelijke weg erheen (en er om-
heen).

Zéno vestigt zich als geneesheer in een Francisca-
nenklooster en bouwt er een kuuroord (met sau-
na!). Zijn jonge novicen-medewerkers houden er 
ook al secundaire belangstellingen op na: des 
avonds, als de abt in koorts ligt te ijlen, dragen zij 
zwarte missen op waarin zij duivelsvruchtig maag- 
denvliesjes offeren. De Inquisitie zal ook hen 
gaarne tot urneformaat reduceren.

L’OEUVRE AU NOIR (vrij vertaald: alchemie, of 
de kunst om goud uit kiezelsteentjes te vervaardi-
gen) is bovenal een authentieke ervaring. In mod-
derige taferelen toont Delvaux Brugge ("Snij een 
rode kool doormidden en je hebt het grondplan van 
Brugge") zoals u het nog nooit gezien heeft. Het 
verhaal over de beknotting van een vrije geest kan 
bovendien tijdloos geïnterpreteerd worden. Als u 
niets anders te doen hebt tenminste.

NEIGHBOURS (REPRISE)

Sfeervol initiatiefje, dat "Architectuur als Buur". 
Het Sint-Pietersplein roze schilderen was al een op-
gemerkt bravourestukje, maar niet voldoende om 
de massa en bloc de diverse evenementen te doen 
bestormen. Iets luidruchtiger dan maar, dacht men, 
en diezelfde men stak een sigaretje op in de buurt 
van de sissende boiler van één van de te bezichti-
gen herenhuizen, (zie ook elders in Schamper) De 
ontploffing hebht u gehoord. Erna viel een opval-
lende belangstelling van heren met borstelsnor en 
Gents accent in uniform te noteren. Kunstbeleid bij 
de politie.

Volgende week zullen ze in rijen van twee aanschui-
ven aan de kassa’s van STUDIO SKOOP, want 
daar draait (van 17 tot 23 november) elke dag een 
film met als thema "De Grootstad ams Filmdecor".

Het begeesterende HIMMEL üBER BERT IN 
hebt u al gemist wegens dit stukje een dag te laat 
gelezen. Gelukkig hebt u die - op vriendelijk aan-
dringen van Schamper - allemaal al drie keer ge-
zien. Voor THE BELLY OF AN ARCHITECT is 
het nog niet te laat. Deze typische Greenaway-film 
speelt in een grootstad. U merkt zelf wel welke, aan 
de Franse voorbijganger die u voortdurend 
naarDze Pope vraagt. Op elke straathoek staat bo-
vendien een piano die spontaan impressies van 
Wim Mertens in uw oor fluistert. Matthias DP zou 
zeggen: ’tamelijk onmisbare herneming’. En 
éénmalig.

U blijft de rest van de week best op het Sint-Anna- 
plein kamperen, want wat volgt is ook niet niets. 
Zat. 19 nov.: BLADE RUNNER, Dé SF-film van 
de jaren tachtig, in het Los Angeles anno 2019; Zon. 
20  nov.: EXTéRIEUR NUIT, zonsondergang in 
Parijs; Ma. 21 nov.(omdat het politiekorps hem nog 
niet gezien had): MANHATTAN, van de lichtjes 
briljante Woody Allen; Di. 22 nov.: TOUTE UNE 
NUIT, verlangen in Brussel en tenslotte Woe. 23 
nov.: LA VIE EST BELLE, lachen in Kinshasha. 
Moet kunnen. En alsof dat nog niet genoeg is...dat 
is bij nader inzien genoeg.

ief

CROCODILE DUNDEE II Deçà 2/10 
L’OEUVRE AU NOIR Sphinx 7/10 
THE NAVIGATOR Sphinx 8/10

Van 17 tot 23 november 
METROPOLIFILM 
De Grootstad als Filmdecor 
STUDIO SKOOP 20u.

Wat is een erwt die niet lacht 

de hoofdschotel niet betracht 
zich zonder te verzetten 

tot erwtesoep laat pletten ?
PolS
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