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DE FRANSEN HEBBEN HET AL NEGEN KEER GEDAAN....

□  □  □  □  □  o f  □
Wij hebben er zeker niet om gevraagd en u ook 
niet, maar daar is hel weer: de verkiezingen 
voor de raad van beheer. U zal een dagje 
vroeger moeten opstaan en wij moeten tot 
stukken in de nacht op deze computer zitten 
drammen.
Niks leuk.

Verkiezingen worden vooral gekenmerkt 
door de heiligheid van de kandidaten. Ofwel 
hebben ze al niets anders dan goeds gedaan, 
ofwel zijn ze het van plan. Opmerkelijk is, dal 
de huidige kandidaten allemaal hetzelfde wil-
len realiseren, nl. dat wat hun voorgangers in 
hun programma hadden staan. Wat van de 
vroegere beloftes in huis is gekomen, weet u. 
Dat belooft in ieder geval voor de volgende 
ambtstermijn.
Verkiezingen hebben ook op een ander vlak 
sacrale kenmerken: de beslissingen in de Raad 
van Beheer worden steeds omsluierd met een 
waas van stilzwijgen. Hoezeer de vroegere 
kandidaten ook beloofd hadden daar verande-
ring in te willen brengen, toch vergaten ze 
meestal deze mooie belofte en bleef deze re-
dactie op haar honger zitten en bijgevolg ook 
u.
Wat is nu in feite het doel van verkiezingen? 
Inspraak, zeiden de vroegere studenten en 
toen hen na een lange strijd (sic.) vier zetels in 
de Raad werden aangeboden, steeg er uit vele 
rangen gejuich op. Maar we kunnen ons de 
vraag stellen of, bij gebrek aan communicatie 
tussen de begane grond en de zesde verdieping 
van het rectoraatsgebouw, er sprake kan zijn

van in-spraak. De vier verkozenen kunnen wel 
hun mondje roeren, maar al te vaak gebeurt 
dit vanuit een persoonlijk standpunt of hoogs-
tens het standpunt van één of ander presidium. 
De studentenvertegenwoordigers verander-
den vaak plots hun visies vanaf het moment 
dat ze verkozen werden. Inspraak? My ass.

Wat zijn nu de voordelen van een zeteltje in de 
Raad van Beheer? Geert Mareels, een vroe-
gere studentenvertegenwoordiger antwoorde 
op deze vraag laconiek: een parkeerplaats op 
de parking van het rectoraat. In onze overvolle 
stad zal dit zeker wel meespelen, maar het is 
niet de enige reden. Naast de parkeerplaats 
kunnen de leden van de Raad zich ook verheu-
gen op een overdaad aan lunches en recepties 
allerhande. Verder is het natuurlijk een leuke 
vermelding op het curriculum vitae, en altijd 
een excuus als de examens mislukken.

CAMPAGNE EN CO.
In het begin ambieerden acht studenten een 
zetel in de Raad van Beheer. Sven Jacobs, 
student uit de wetenschappen, trok zich na 
enig gesjoemel vanwege zgn. prominenten te-
rug. Marnix Claes, student geneeskunde, 
vond het eveneens welletjes, waarschijnlijk uit 
schrik voor die andere kandidaat uit de ge-
neeskunde, Filip Lefevere.

Op een rijtje gezet: vier faculteiten doen mee 
in de running. Door hel kiessysteem kunnen 3 
ervan alvast quasi zeker zijn van hun overwin-
ning. Het betreft hier Frederick Wittock (fa-

culteit van de Lett. en Wijsb.), Sara De- 
ckmyn (Burgerlijk ingenieurs) en Filip Lefe-
vere.

De vierde faculteit, de rechten, munt altijd uit 
door efficiëntie. In plaats van zich te concen-
treren op één kandidaat, splitsen ze zich in 
fracties. De vorige keer, toen er meer dan vier 
faculteiten om een zetel dongen, heeft hen dat 
hun plaats gekost. Nu is het zo, dat er zowiezo 
iemand van de rechten lid zal worden van de 
Raad van Beheer. Maar wie?

Martine Klaasen kan uitpakken met zowel er-
varing in de kringen (Politeia) als op politiek 
vlak (MLB). Zij zal het (kleine) linkse deel van 
de studenten uit de rechten voor haar rekening

nemen. Daarnaast is er Alain Matton, 
lid van LVSV en notoir tlirter met de 
rechterzijde van het politiek schouws-
pel. In het midden staat Geert I .ambert, 
uittredend praeses van de rechten en in 
zijn campagne apolitiek. Wie van de 
drie?
Ondertussen is dc papierslag goed be-
gonnen. Overal hangen de affiches aan 
de muren, speechen de kandidaten hun 
keel schor (vooral t.o.v. de eerste kan- 
ners) en proberen ze gezaghebbende 
studenten op allerhande manieren te 
overtuigen, in de hoop nog een "ges-
teund door:" aan hun affiche te kunnen 
toevoegen. Wij van Schamper zijn na-
tuurlijk neutraal en voor niemand te 
bereiken, maar voor u ligt dat anders.

PRAKTISCH
Op 19 april 1989 moeten we onze stem uit-
brengen. Iedereen is verplicht te gaan stem-
men, op straffe van sancties. Maar voor zover 
wij weten, is nog nooit iemand gestraft omdat 
hij niet op het appel verscheen. In de loop van 
de avond zal de uitslag bekend gemaakt wor-
den. Mist u dat evenement, verlies dan niet de 
moed,-want in de volgende Schamper verslaan 
wij dat speciaal voor u. In ieder geval, op wie 
u gaat stemmen, beslist u zelf. De kandidaten 
stellen zichzelf op de volgende pagina voor. 
Caveat! geloof niet alles wat men U probeert 
wijs te maken. Veel leesgenot. Inge Deman

EXAMENS!

Het blokbeest in u wakker gemaakt
De Paasvakantie is achter de rug en ja hoor, 

daar liggen de centimeters dikke cursussen ons 
al fris op te wachten. Al even traditegetrouw is 
Schamper er ook met een waarschuwend 
(wijs-)vingertje in de lucht: zo moet het en zo 
moet het niet.

Geert Schacht van het Adviescentrum voor 
Studenten vertelt er ons iets meer over.

PLANNING
Het magische woord, dat van de Blandijnberg 
tot de Ledeganck gonst is: planning! Het be-
langrijkste kenmerk van de studieplanning is 
dat ze meestal onhaalbaar blijkt te zijn. Zodra 
je het definitieve examenrooster hebt, is de 
hoofdzaak te weten hoeveel tijd je kan voor-
zien per vak. Dames en heren, een beetje rea-
listische zelfkennis a.u.b. Vergeet niet een 
aantal reservedagen in te lassen. Ze zijn nodig 
voor het geval dat je niet helemaal rond komt 
of voor onvoorziene omstandigheden, maar 
ook om te recupereren. Verspil niet alle ener-
gie aan de blok want daarna komen de exa-
mens nog.

Wie 12 ÈJ 13 uur studeert per dag, zal dit 
ongetwijfeld met zeer wisselende concentra-
tie doen of houdt dit geen maand vol. Een acht 
uur studeren per dag is een goed gemiddelde. 
Neem regelmatig pauzes; je aandacht verslapt 
gevoelig na 50 minuten geconcentreerd stude-

ren.
Geestelijke inspanning vergt veel energie. Ons 
lichaam staat dus best op punt tijdens de blok 
en de examens. Daarvoor is voldoende en 
aangepaste ontspanning nodig. De beste onts-
panning blijft sport, liefst buiten cn waar het 
kan samen met anderen. Oh ja, en voor u daar, 
met de "I hate sports"-sticker: ook sport met 
de kleine "s" (wandelen!) valt hieronder, (en 
sex, natuurlijk, noot van Idee).

Daarnaast is een gezonde slaap van groot be-
lang. Een goede slaap geeft een gevoel van 
fitheid en "welbehagen" en bevordert dus de 
efficiëntie en het doorzettingsvermogen bij de 
dagelijkse werkzaamheden.

Enkele slaaptips:
- zelfde uur van opstaan en gaan slapen
- zo weinig mogelijk lawaai
- één uur voor het slapengaan geen boek meer 
onder je neus.
- geen cafeïne na het avondmaal
- een glas lauwe melk voor het slapen (rhaa 
lovely!)

VOOR TUSSEN DE KIEZEN
Hier volgt nu het obligate hoofdstukje over 
voeding. Zorg voor voldoende dierlijke eiwit-
ten. Die vinden we vooral in melk en kaas en 
iets minder in vlees en vis. Drink veel, maar 
geen alcohol natuurlijk. Fruitsap, melk en thee 
zijn ideaal; bewaar koffie voor in noodgeval-
len, het heeft dan een sterkere werking. Do: 
ontbijt; don’t: vette maaltijden. Het nemen 
van extra vitamines voor de blok is vaak onno-
dig. Zorg liever voor een aangepaste voeding.

PILLEMANS
Tijdens de examens hoor je vaak al dan niet stil 
gefluister over "captagon" en ander lekkers. 
Wat wordt er geslikt? Kalmerende middelen 
voor wie zich te nerveus voelt, stimulerende 
middelen voor wie niet snel genoeg werkt of te 
vlug vermoeid is. Veelal wordt het in combina-
tie gebruikt: ’s morgens de wakkerpil en ’s 
avonds de slaappil. Deze twee groepen van 
medicijnen hebben wel een lange trits bijver-

schijnselen. Los daarvan is er nog het gevaar 
voor verslaving en het feit dat de werkingsduur 
van de middelen nogal variabel is. Begin er dus 
liefst niet aan, of doe het grondig. Ga je toch 
over tot medicatie, laat je dan adviseren door 
een dokter.

DE KLUIZENAARS
Een student tijdens de examens roept bij velen 
het stereotiepe beeld op van de kluizenaar die 
alle contacten met de buitenwereld verbreekt 
en ondertussen de eigen omgeving terrori-
seert. Vrienden blijven weg, huisgenoten dur-
ven geen lawaai te maken, zijn voorzichtig in 
hun uitspraken en wachten op het bevrijdende 
moment van het laatste examen. Het is beter 
de blok en de examens zoveel mogelijk te bes-
chouwen als een normale activiteit, weliswaar 
met eigen kenmerken die niet zo erg hoeven 
af te wijken van het gewone dagelijkse leven. 
(Andere dagen slaan wij ook onze ouders en 
blaffen wij ook de hond af, all quiet on the 
studying front). Otsy
Het foldertje waarin de integrale neerslag van 
deze preek te lezen valt, is te krijgen op het 
Adviescentrum voor Studenten, St. Pieters-
plein 7.

De titel van deze ontspannende lectuur luidt 
(zeer welluidend): Blok en Eksamens. Zoek 
alvast de eerste fout.



DEZE BLADZIJDEN HEBBEN WE DOOR ANDEREN LATEN SCHRIJVEN... HET RESULTAAT SPREEKT VOOR ZICH.

DE KANDIDATEN -FRIS GEWASSEN EN GESCHOREN (sommigen toch)

SARA DECKMYN
Sara is één van cie steeds talrijker wordende 
vrouwen uit de faculteit Toegepaste Weten-
schappen. Na een vrouwelijke praeses wensen 
de ingenieurs nu ook een vrouw naar hun 
traditioneel voorbehouden zetel in de Raad 
van Beheer te sturen.
Sara studeert nu in de tweede proef, speciali-
teit werktuigkundige. Zij heeft reeds heel wat 
kringervaring en bezit als lid van de faculteits-
raad een stevige dossierkennis. Op dat vlak is 
ze zeker één van de sterkere kandidaten.
In tegenstelling tot de doorsnee kandidaat uit 
de toegepaste wetenschappen is ze ook reeds 
goed bekend met de problematiek van de an-
dere faculteiten en van de Sociale Sector. Zo-
wel in het Dagelijks Bestuur van het Facultei- 
tenkonvent, bij de organisatie van de Aids- 
week, in de voorbereidende vergaderingen van de Raad van Beheer als in de Gentse Studentenraad 
heeft ze zich laten opmerken.
In de Raad van Beheer zou ze zich vooral willen inzetten voor de kwaliteit van het onderwijs. Een 
evenwichtige verdeling van het Wetenschappelijk Personeel voor de begeleiding van de studenten is 
één van haar strijdpunten. Ook de cijfertjes van de begroting en het goed gebruik van onze 
inschrijvingsgelden zal ze opvolgen. In dat kader wil ze ijveren voor een goed beheer van de 
Restaurants en de Homes, voldoende toelagen en dus zo laag mogelijke prijzen. Wat de studenten-
werking betreft zal ze ook de toelage aan de studentenverenigingen verdedigen.
Naast de steun van de Vlaamse Technische Kring rekent ze ook op Uw stem.

MARTINE KLAASEN:
BREEK DE UNIVERSITEIT OPEN!

Eerst en vooral wil ik mezelf voorstellen. Ik ben Martine Klaasen, 1ste licentie Politieke Wetenschap-
pen. Maar daarmee weet je nu nog niets. Tot voor deze maand was ik voorzitter van Politeia. Ook 
ik ben kandidaat voor de Raad van Beheer.
Dat is wie ik ben, dan nu wat ik zeg.
Ikzelf spreek liever niet over een programma. Het is meer een algemeen denkkader dat ik zal 
hanteren indien het er inderdaad van komt, dat ik beslissingen zal moeten nemen in de Raad van 
Beheer.
Ik sta voor onderwijs voor iedereen, d.i. demokratisch onderwijs. Bestaande drempels kunnen niet 
snel genoeg afgebroken worden. Een demo-
kratisch onderwijs is pluralistisch en anti- ra-
cistisch. De kwaliteit van het onderwijs mag 
niet aangetast worden. Demokratisch onder-
wijs is een onderwijs dat door de studenten 
medebeheerd wordt, op een meer effektieve 
wijze dan nu het geval is.
Ik sta voor wetenschappelijk onderzoek voor 
iedereen. De unief is een bron en centrum 
voor wetenschappelijk onderzoek. De indus-
trie ontdekt dit meer en meer en gebruikt die 
kennis alleen om haar eigen winst te vergroten.
Maar naast onderzoek voor de industrie is er 
nog ander onderzoek nodig. De unief moet 
zich op die andere zaken werpen, hoewel die 
niet altijd even winstgevend zijn, in franken 
uitgedrukt, maar wel enorm winstgevend zijn, 
in mensen uitgedrukl. De Derde Wereld 
kampt met enorme problemen, die wij voor 
een stuk kunnen oplossen. Hetzelfde geldt voor het milieu, en gefundeerde vrouwenstudies zouden 
zeker een winst zijn voor meer dan de helft van de bevolking.
Resultaten van onderzoek dat aan de unief gebeurt, moeten dadelijk gepubliceerd worden, ook als 
het om kontrakt-onderzoek gaat.
Tenslotte stel ik mij "12 vragen bij ’92".
Europa ’92 is hét gespreksonderwerp van deze tijd. De hoofdtoonaard is enorm positief. Inhoudelijk 
is er over "wat na ’92?" zo goed als niets bekend; met één grote uitzondering : de industrie en de 
handel.
Wat zal ’92 voor onderwijs betekenen? Erasmus, of volgt er nog heel wat meer? Za 1 men oog hebben 
voor de milieuproblematiek op Europees vlak? Zal het Europa van ’92 en open en gastvrij geheel 
worden, of zullen vreemdelingen er nog meer op nagekeken worden, omdat het geen "Europeanen" 
zijn?
Zal een sociaal Europa zich kunnen ontwikkelen, of zal de industrie een spel van verdeel en heers 
kunnen spelen? Gooi de grenzen open: een prima uitgangspunt, maar hopelijk niet te koste van de 
bevolking, milieu, Derde Wereld en migranten.
Door het oogverblindend lof, probeer ik ook de realiteit in de gaten te houden, en ben ik waarlijk op 
mijn hoede.
Dat is waar ik in de Raad van Beheer voor zal staan. (Gelukkig sta ik niet alleen. Ik heb op dit moment 
de financiéle en effektieve steun van Politeia, MLB, AIB, Viktoria en het RKW.
Viktoria steunt mij met de slogan "Vrouw en progressief', de gehele kampanje staat in het teken van 
demokratisering van onderwijs, onderzoek en wetenschap.
"Breek de universiteit open" is volgens mij dan ook een geslaagde samenvatting.

GEERT LAMBERT.
EEN ZETEL IN DE RAAD,.
DIK IN ORDE!

Geert Lambert is één van de kandidaten die uit de rechten voortkomt, en als praeses van de rechten 
misschien wel de meest gekende. Zijn programma bestaat uit zowel "traditionelere" puntjes als uit 
een vernieuwende inbreng.
Het feit alleen al van die telkens wederkerende programmapunten wijst er volgens Geert op dat 
kandidaten, eenmaal verkozen, al te vlug hun "achterban" vergeten. Het ligt dan ook in zijn 
bedoeling ten minste de geïnteresseerden te informeren omtrent de Raad van Beheer en haar 
initiatieven.
Ook nu blijkt weer dat deze verkiezingen de meeste studenten onberoerd laten...tot men erover

vertelt en de draagwijdte van beslissingen dui-
delijk wordt. Neem bv. hun organiseren van 
een centrale cursusdienst die erover zou moe-
ten waken, dat (1) proffen de verplichting om 
een syllabus uit te geven wel degelijk naleven 
en (2) cursussen betaalbaar blijven. In zijn 
programma oppert Geert de mogelijkheid om 
de verspreiding van de cursussen via de stu-
dentencursusdiensten te laten verlopen: 
meestal liggen ze dichter bij de leslokalen, hun 
openingsuren zullen meer aangepast zijn en de 
kost wordt gedrukt door het wegvallen van 
personeelskosten.
Deze universiteit moet een keigoed manage- 
mentsbeleid voeren: ook in haar sociale sector.
Of vind je het normaal dat de RUG om de één 
of andere reden niet of zeer laat uit betaald.
De weg van de sponsering moet niet ab initio 
afgesneden worden, maar wel moet gewaakt 
worden niet in een Cola-unief te hervallen, waarvan universitaire vrijheid (ook op het vlak van het 
onderzoek) nog weinig sprake is.
De Raad van Beheer moet steeds de politici wijzen op hun taak: een universiteit vervult immers een 
belangrijker rol dan velen denken.
Bovendien moeten de studentenvertegenwoordigers een steeds een soort lobby’ers spelen voor de 
studentenbelangen en desnoods tot een "mobilisatie" overgaan van hun "lotgenoten", hoe is het 
denkbaar dat er tot indexatie van het inschrijvingsgeld wordt overgegaan zonder de minste reactie 
van de studenten...of hun vertegenwoordigers!
Qua onderwijs pleit Geert Lambert speciaal voor betere informatie m.b.t. verder studies en beurzen, 
de RUG (of sommige faculteiten) moeten vroeger starten met het inlichten van haar studenten, bv. 
omtrent ERASMUS. Postuniversitaire vorming voor haar afgestudeerden kan de RUG enkel nog 
een hoger aanzien brengen en haar diploma’s revaloriseren , maar ook permanente pedagogische 
controle over haar docenten zou niet misstaan.
Enkele faculteiten hebben echt recht op een betere opvulling van hun wetenschappelijk kader. 
Waarom kan er niet aan een ombudsman voor examenproblemen en -wissels gedacht worden? 
Kortom: er is nog veel werk aan de winkel. En Geert bezit niet enkel grote oren om te luisteren, maar 
ook twee handen om te werken en ja,...zelfs een buik....
Misschien kreeg je reeds zijn programmapamflet waarin sommige dingen nog in uitgewerkt staan, 
zoniet: loop dan even langs op zijn kot: Bagattenstraat 56 en ... geef hem op 19/04 zijn zetel in de 
Raad.

FILIP LEFEVERE:
KENT U HET VERHAAL AL VAN DE 
GOEDE WIJN EN ZIJN KRANS?

(Wegens tijdgebrek werd deze tekst door een 
persoonlijke hofnar opgesteld. Een korreltje 
zout is echter niet nodig)

In den beginne was er bijna niets.
Toen kwam een I.efevere -uit West-Vlaande- 
ren dan nog wel- en werd Beheerder van de 
Dienst Studentenaktiviteiten.
En ziet, plots begonnen de bloemen echt te 
bloeien, en werd er in datzelfde huis gedacht 
en gewerkt.
En Hij, zittend in het Rectoraat, Hij zag dat 
het goed was.
Wat dan wel, vraagt U? Een fraai studenten-
huis, (echt) geslaagde projecten (12-urenloop, Aids-week, EURUG, migrantenweek), een vlotte 
service voor verenigingen, het StudentenlnformatieCentrum, de aantrekkelijke (nu overdrijven we 
toch) subsidiebrochure, de offset-dienst, enz, enz...
Soms kan een louter opsomming te ver gaan.
Maar we moeten hem wel dit geven: Lefevere creëerde een aangename samenwerking tussen de 
verschillende universitaire diensten en de steeds aktiever wordende studenten.
En bovendien ging Lefevere met de Dienst Studentenaktiviteiten aan vele deuren: een tentoonstel-
ling ("Student: Ludiek, Keihard"), intensieve kontakten met de pers (waaronder ook dil blad) en het 
onlangs verschenen Witboek van de Dienst Studentenaktiviteiten (een boek met overigens kleine 
grijze kantjes...).
Even ernstig nu (wat alleen op de toon van bovenstaande tekst slaat).
Filip Lefevere is licentiaat lichamelijke opvoeding en zit nu in zijn vijfde jaar Geneeskunde (Filip wil 
dus een witte magiër worden).
Deze ijverige (sic.) student ambieert nu een tweede maal de functie van Beheerder. Je kan ons niet 
verwijten dat dit geen ernstig artikel zou zijn.
Wat wil Filip Lefevere nu doen in de Raad van Beheer?
Hij ontvouwt een vijfdelig programma.
In eerste instantie pleit Filip voor een effectieve SAMENWERKING TOSSEN de verschillende 
studentenvertegenwoordigers.
"Teamwork" blijkt zowat altijd zijn grote motto.
Ten tweede dringt onze kandidaat aan op een promotie van het essentieel WETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK. Een toename van het WP geeft zuurstof aan de pedagogische opdracht van de 
docent. Dat de studenten hier voordeel uithalen, moet voor een "studentenvertegenwoordiger" een 
permanente motivatie zijn.
Ten derde vraagt Lefevere voor degelijke CURSUSPAKKETTEN. Gedaan met kwantiteit, wij 
eisen kwaliteit. De studiedruk lijkt voor vele studenten reeds op een jammerlijke overbelasting. 
Vierde in de rij is de eis voor een CENTRALE CURSUSDIENST. Dienaangaande liet hij zich 
reeds verleiden tot een eerste onderzoek. Wij verzekeren U: de resultaten zijn schokkend (maar 
onbekend). En last, but not het minste: de SOCIALE SECTOR. Konkreet betekent dit bv. de 
dringende renovatie van de homes.
Wij besluiten:
Filip Lefevere stelt zich terecht kandidaat voor de Raad van Beheer van deze Universiteit.
Terecht omdat Filip nu eenmaal beschikt over de juiste kontakten en de nodige dossierkennis. 
Terecht omdat reeds zovele projecten van en met Filip een geslaagde afloop kennen.
"Moet kunnen", hoor je hem (te) vaak zeggen.
Terecht.
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DE KANDIDATEN - vervolg SLM !
ALAIN MATTON
Alain Matton (1ste lic. Rechten), kandidaat 
voor de RAAD VAN BEHEER.
Gesteund door: LVSV, CDS, ELS, NAVO- 
Jongeren, Lombrosiana, e.a.
De Raad van Beheer is het hoogste orgaan van 
de RUG. Daarom is het van groot belang dat 
de vier gekozen studenten zich ACTIEF inzet-
ten voor de BELANGEN VAN ALLE STU-
DENTEN. Het is dan ook nodig dat de kan-
didaten voor de verkiezingen van de Raad van 
Beheer een duidelijk programma hebben, 
waar ALLE STUDENTEN zich kunnen in 
profileren, en die uitgevoerd moet worden.
MIJN PROGRAMMA houdt in:
* BETERE FOLLOW-UP van de BEGRO-
TINGEN. Dwz. dat er gestreefd moet worden 
naar 3 maandelijkse begrotingscontroles, 
waardoor de begrotingstekorten kunnen worden ingedijkt. Het streven naar JUISTE REKENIN-
GEN is in het belang van ALLE FACULTEITEN, omdat er dan MEER GELD kan afvloeien naar 
de faculteiten;
* BETERE DOORSTROMING naar de faculteiten;
* BETER OVERWEGEN van de OMRINGINGSGRAAD van de studenten;
* AANTREKKEN VAN WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL;
* MEER GELD EN MIDDELEN VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK.
Er moet meer CO-FINANCIERING zijn met de PRIVé-SECTOR;
* MEER INFORMATICA;
* stimuleren en het gemakkelijk toegankelijk maken van ERASMUS voor ALLE STUDENTEN;
* BETERE HUISVESTING voor studenten en faculteiten;
* uitbouwen van de SOCIALE SECTOR;
* invoeren van STATUUT WERKSTUDENT en herwaarderen STATUUT JOBSTUDENT;
* vluggere ADMINISTRATIEVE WERKING;
* RECHTVAARDIGER EXAM ENSPR EI Dl N G en VLUGGERE TOESTURING ervan in 
sommige faculteiten.
Voor dit programma is er maar één stem op 19 april, deze VOOR EEN BETERE RUG, die van 
ALAIN MATTON.

FREDERICK WITTOCK
Om te beginnen met het begin: mijn naam is 
Frederick Wittock en ik studeer geschiedenis.
Als enige kandidaat uit de letteren en wijsbe-
geerte word ik gesteund door alle L&W-facul- 
teitskringen: Romania, Germania, KunstHis- 
torische Kring, Vlaamse Gecshiedkundige 
Kring, de Oosterse en Afrikaanse Kring, de 
Kring Moraal en Filosofie.

Op basis van mijn progressief programma 
word ik ook gesteund door het Werkgroepen- 
Konvent. Het WerkgroepenKonvent, dat zijn 
de ietwat lastige jongens en meisjes die niet 
zomaar studieprogramma’s en maatschappe-
lijke omkadering van onze universiteit goed-
keuren.
Ik verzamel geen titels. Gedurende de vier jaar 
dat ik aan deze unief studeer, heb ik het altijd 
belangrijker gevonden mee-te-werken, dan met een naamkaartje te zetelen. Elke kandida(a)t(e) zal 
wel een goede sociale sector willen, hoop ik althans. Éénmaal boven (lekker knus op de vijfde 
verdieping van het rectoraat) worden de schone ideeën vaak vergeten, en is de gewone student(e) 
onbestaande. Ik wil voor elke student(e) bereikbaar zijn, voor om het even welk probleem. Maar laat 
ons eerlijk zijn: onze voorgangers hebben ook geprobeerd kontakten te onderhouden: de belangs-
telling is gering.
Hoe krijgen we nu wat meer studenten betrokken bij de eigen kring, studieproblemen, én de ons 
omringende wereld? Ik denk, door een bruisend socio-kultureel leven te organiseren dat verder gaat 
dan onze neus lang is. Om een recent voorbeeld te geven, de anti-racistische week van januari 
geleden; "Studenten van alle kleuren thuis". Als één van de coördinatoren van deze week wil ik een 
dergelijke samenwerking tussen de verschillende konventen, waarbij zowel het inhoudelijke als het 
feestelijke gecombineerd worden, nog dikwijls zien gebeuren. Feestjes bouwen is altijd leuk natuur-
lijk, maar er loopt ook gigantisch veel fout! In mijn programma wijs ik dan ook hoe een aantal zaken 
anders zouden kunnen. Voor tussen de soep en de patatten, of als leesvoer in een saaie les, krijgen 
jullie dat vast nog wel in handen.

IN ONZE REEKS ’AFKORTINGEN MET TOEKOMST’
Wat in godsnaam betekent SLM?
Voor u deze nieuwe lettercode op u zelf uit-
probeert (wij zijn niet aansprakelijk voor even-
tuele ongevallen), geven we u graag de oplos-
sing van dit raadsel prijs: SLM staat voor SPE-
CIALE LICENTIE MARKETING en res-
sorteert als onderdeel van de Vlerickschool 
voor Management nog steeds onder de Facul-
teit van de Economische Wetenschappen. Een 
aantal studenten aldaar is uit zijn krammen 
geschoten en organiseert op 19 APRIL aans-
taande een COLLOQUIUM DIRECT 
MARKETING.
Deze jonge haaien zijn niet van een kleintje 
vervaard; enige ’schwung’ voor dynamiek kan 
hen beslist niet ontzegd worden. Zo hebben ze 
Sabena weten te overtuigen voor hen gratis 
een gastspreker uit London te laten overvlie-
gen. Dit is niet alles: meer dan vijftig bedrijven 
verlenen hun medewerking; nationale en in-
ternationale goeroes uit de marketingwereld 
wordt de handschoen toegeworpen.
Onder leiding van ERIK VAN VOOREN, 
een grote naam in Marketingland, hebben de 
studenten een aantrekkelijk programma in el-
kaar weten te boksen. Zo wordt er op het

WE NEED YOU!

STOP!
De pluralistische werkgroep Studenten en 
Ontwikkelingssamenwerking neemt in okto-
ber en november 1989 weer de coördinatie van 
de 11.11.11- actie aan de RUG op zich. 
11.11.11. bracht aan onze universiteit in 1988 
zo’n 291.982 Bf. op, waarmee de 11.11.11 .-ac-
tie aan de RUG meteen het tweede belan-
grijkste 11.11.11.-comité van Groot-Gent is 
geworden.
De 11.11.11.-actie is hier aan onze universiteit 
stilaan een traditie geworden en STOP wil de 
score het volgende jaar nog verhogen en de 
zaken wat groter aanpakken dan dat tot nu toe 
het geval geweest is. Worden gepland: een 
gesponsorde 12- urenloop, een grootse fuif in 
het studentenhuis de "Brug", mailing naar het 
personeel, exotische maaltijden in de resto’s, 
speciale colleges over het jaarthema "gronds-
toffen" in alle faculteiten, verkoop van stickers 
en wenskaarten en nog vele andere activitei-
ten.
Daartoe hebben de STOPpers uiteraard veel 
hulpvaardige handen nodig en vragen ze aan 
jou, beste lezer, om alvast ook je steentje bij te 
dragen aan het welslagen van de 11.11.11 .-ac-
tie van 1989.
Als eerste stap daartoe zend of dien je best 
onderstaand strookje in op het secretariaat 
van de Dienst Studentenactiviteiten (St. Pie- 
tersnieuwstraat 45, eerste verdieping).

NAAM_______
THUISADRES:,

KOTADRES:__

TEL:

O wil meewerken aan de coördinatie van de
11.11.11.- actie aan de RUG
O wil meewerken aan de petitie-actie tegen
Apartheid in maart 1990
O wil een vaste medewerker worden van
STOP

colloquium naast bijdragen van verschillende 
bekende vakmensen ook een eigen onderzoek 
van de studenten zelf voorgesteld. Ze zochten 
en vonden een gat in de (marketing-) weten-
schap: de houding van de Belgische bedrijfslei-
ders t.o.v. Direct Marketing bleek nog nooit 
degelijk onderzocht. Meteen hadden ze een 
kluif om zich in vast te bijten. De resultaten 
van deze worsteling worden pas op het collo-
quium zelf bekendgemaakt.
De studenten kregen hun organisatie niet op 
een blaadje gepresenteerd. Alles wal ze in hun 
SLM- opleiding leerden ontwikkelen, hebben 
ze meer dan nodig gehad: zin voor initiatief, 
teamspirit, een onverzet telijke wil om te slagen 
en een op de praktijk gerichte geest. 1 Iet pra-
chtige staaltje van ’zelfstandig entrepreneurs- 
hip’ dat ze hier tentoonspreiden, is een pas-
sende bekroning van hun vorming lot dyna-
mische en ambitieuze marketeers. In juni 
zwaaien ze af. Binnenkort waait er dus een 
frisse wind door de marketingwereld.
Voor alle informatie i.v.m. het colloquium op 
19 april, kan u terecht in de Hoveniersberg 4. 
(Piever, met dank aan Stine van den Winckel 
van SLM.)

OPEN BRIEF

Wij zijn verheugd te hebben vernomen, dat de 
Volksunie-Jongeren zich na de eerste contac-
ten met "Jong Vlaanderen betoogt" i.v.m. de 
betoging in Leuven "voor een onafhankelijk 
Vlaanderen, bouwsteen voor een Europa der 
Volkeren", zich terugtrokken en zich distan- 
ciëerden van deze betoging. Dat zij op de af-
fiches voorkwamen, was gewoon een schanda-
lig initiatief van extreem- rechts. Dit is een zeer 
duidelijk bewijs dat deze mensen van geen 
kanten betrouwbaar zijn en geen scrupules 
hebben in de methodes die zij gebruiken. Wie 
weel plaatsen ze binnenkort zelfs de naam van 
onze geliefde rector op één van hun affiches, 
als medeorganisator van één of andere subver-
sieve activiteit. Als de VU-Jongeren hiertegen 
willen optreden, hebben ze onze volle steun. 
Verder hopen we dat zij willen meewerken aan 
een inhoudelijke isolatiepolitiek tegen het 
Vlaams Blok, niet met een formele. Je kan 
immers iemand die verkozen werd, niet zo-
maar uit het verkozen orgaan zetten. Wat je 
wel kan, is collectief die mensen niet steunen 
noch bijtreden, wat ze ook zeggen, al proberen 
ze zich met goede voorstellen een respectabel 
cachet aan te meten. Van deze truc moeten we 
ons terdege bewust blijven.
Groetjes,
Agalev-studenten

AGENDA

- PC: vraag en antwoord 
wo 12 april - J. Plateaustraat 22

Mensen die van plan zijn zich een computer aan te schaffen zijn van harte welkom op de infonamid- 
dag en het debat.

STOP: vormingscyclus Neo Imperialisme

Dinsdag 11 april : GRONDSTOFFENROOF EN ONAFHANKELIJKHEIDSPROCES IN 
NAMIBIË.
De vorming die voorzien was voor 8 maart werd verplaatst tot 11 april.
Spreker: Mario Carli ( Service Civil International)
20 uur, Studentenhuis "DE BRUG " + DIAVOORSTELLING.



... EN VAN ZIJN INHOUD, NATUURLIJK

Herwaardering van de vuilbak NU !
Je komt ze overal tegen, vuilbakken. Michael 
Jackson gebruikt ze, esthetisch verantwoord, 
om de geloofwaardigheid van zijn gedipte 
imago te verhogen: een al even onmogelijke 
taak als een artikel van mijn hand lezen zonder 
je te storen aan de inside jokes (zoals daar 
zijn!).

Vuilbakken. Uw kot heeft er één - korrektie 
voor de helft (welke? welke?) van mijn vrien-
denkring: IS er één.
Vuilbakken. De RUG heeft een studierichting 
die men soms ook - tegen beter weten in - ’Pol 
& Soc’ noemt (Oeps! Daar gaan wéér twee 
lezers...).

Vuilbakken. Zelfs Schamper heeft er één, zij 
het dan wel een modern pedaalemmertje: dit 
schepsel krijgt van de hoofdredakteur de items 
toegeworpen waar de gemiddelde redakteur 
geen boodschap aan heeft. Ik heb altijd al 
geweten dat ik Anders Dan Gemiddeld was. 
Nu, ik zeg altijd: er zijn ergere dingen dan 
vergeleken te worden met een pedaalem-
mertje. (Iemand heeft, in een overmoedige 
bui, mijn voorkomen eens vergeleken met dat 
van Tom Lanoye. Dat ging te ver.)
Maar bovenal: Vuilbakken, daar ga ik nu even 
5 minuten van uw kostbare bloktijd voor opei-
sen.

EEN KUIS VERHAAL
Onder "schoonmaken van de universiteit" mo-
gen Vlaams Blokkers te velde misschien iets 
anders verstaan (als ze al iets kunnen verstaan, 
natuurlijk), maar wc zullen het hier houden bij 
wat Hric VERMEIRSCH onder de deur 
schoof. Hij is één van de ’verantwoordelijken 
Schoonmaken’ van de dienst Gebouwen, Be-
heer en Onderhoud (GBO) van de RUG, en 
vond het nodig om eens aandacht te vragen 
voor enkele problemen waarmee deze dienst 
gekonfronteerd wordt.

Aan de RUG werken er in totaal 185 schoon-
maaksters en dat kost maandelijks 9 miljoen 
aan lonen, zonder de kosten van machines, 
materialen en produkten mee te rekenen. Al 
wordt hun werk door velen aanzien als gees-
tdodend, toch spelen voldoening en erkentelij-
kheid een uiterst belangrijke rol in de motiva-
tie van deze mensen. Wij kunnen als studenten 
en dus gebruikers van de gebouwen een bij-
drage leveren om deze fakloren te verbeteren. 
Juist!

Als Schamper de passie preekt, schoonmaaks-
ters wacht uw gangen.
Naast de gewone propjes en peukjes leveren 
vooral affiches en hun kleefbandjes een res-
pektabel aantal overuren op. Vermeirsch en 
zijn dienst krijgen het op hun heupen als ze de 
gangen volgeplakt zien met een centimeters 
dikke laag affiches en aankondigingen. Ze vra-
gen dan ook aan de plakkers om hun affiches 
enkel op de daartoe bestemde informatiebor-
den te kleven en ze zelf te verwijderen wanneer

THE CHORES OF A NEW GE- 
NERATION
Een bijkomend probleem vormt het wegwer-
pen van blikjes uit de frisdrank automaten. 
Dat loopt soms echt de spuigaten uit, vindt de 
GBO bij monde van Eric Vermeirsch, zeker 
als je weet dat - volgens een ruwe schatting - 
het dagelijks opruimen van blikjes alleen al in

lateurs van de automaten en de leveranciers 
van drank gaat, ligt het volgens de sociale sek- 
tor, bij monde van dhr. Bracke, voor de hand 
dat er op hen een beroep zou worden gedaan 
om maatregelen te treffen ter bestrijding van 
overdreven vervuiling. Dit laatste betekent 
echter geenszins dat de gebruikers van de ge-
bouwen volledigvrijuit gaan: van hen mag toch 
een minimum aan medewerking en discipline 
gevraagd worden, al was het maar om het 
imago van onze universiteit te verbeteren.
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de uiterste gebruiksdatum verstreken is. Als 
op sommige plaatsen meer borden gewenst 
zijn kunnen ze de GBO hierom vragen. En döt 
zullen ze wellicht ook wel doen, want in de 
Blandijn bijvoorbeeld mag je lang zoeken naar 
een maagdelijk stukje muur, laat staan naar 
een informatiebord.

Vermeirsch is niet de enige die klaagt over de 
wildgroei van affiches; nochtans is het maar 
normaal dat er in de Blandijn - toch gedood-
verfd (toepasselijke term) als "kultuurtempel" 
- allerhande affiches geplakt worden. Volgens 
velen (ik heb altijd al geweten dat ik de Gemid-
delde Blandijnstudent was) is er overigens 
meer leven te bespeuren tussen de diverse 
lagen affiches dan in de auditoria zelf. Maar 
diezelfde ’velen’ zullen ook wel niet ontkennen 
dat het plakken iets ordelijker zou mogen ge-
beuren. De plakker in u (kom, geef die bamba 
maar toe...) weze gewaarschuwd.

de gangen en de auditoria van de Blandijn de 
RUG meer dan 100000 fr per jaar kost (per 
dag 2 schoonmaaksters gedurende 30 minuten 
= 500 fr, 2500 fr per week, ...). Hier is het 
verwijderen van vlekken nog niet eens bij inbe-
grepen.
Bovendien zijn er onvoldoende of helemaal 
géén geschikte (daar zijn ze!) vuilbakken voor-
zien. Die moeten sterk zijn, bevestigd kunnen 
worden aan de muur (tegen vandalisme) en 
gemakkelijk te ledigen zijn door de schoon-
maaksters. Zo’n model bestèèt, maar kost 
4000 fr per stuk in de handel: een kostelijk 
zaakje dus, en daar wil de GBO - vreemd, 
gezien haar dienstverlenend karakter - niet 
voor opdraaien zolang alles niet binnen aan-
vaardbare perken blijft, wat het geval is in 
sommige gebouwen.
Wie zal dat dan wél betalen? De meeste fris-
drank automaten zijn er gekomen op initiatief 
van de sociale sektor, zoals ze zelf zeggen niet 
om winst te maken maar als een service aan de 
studenten. Aangezien de winst naar de instal-

EEN BLIKTE VER
Met dit alles in gedachten zou de dienst GBO 
dus willen pleiten voor meer respekt voor de 
zware en ondankbare taak van de schoon-
maaksters, meer respekt vanwege het overige 
personeel en de studenten. Daarom hoopt de 
dienst GBO in ’89 door middel van affiches de 
gebouwgebruikers te sensibiliseren en hen er-
toe aan te zetten lege blikjes en verpakkingen 
niet zomaar rond te laten slingeren maar ze in 
de daartoe bestemde vuilbakken te werpen, 
om de taak van de schoonmaaksters niet on-
nodig zwaar te maken. Waar die vuilbakken 
ontbreken en toch nodig zijn, zal de GBO 
trachten de nodige voorzieningen aan te bren-
gen. Toch beklemtoont het GBO dat ze ver-
wachten dat de leveranciers van frisdranken 
tenminste een deel van hun winst zouden ge-
bruiken om hen hierbij te helpen.
Uw pedaalemmertje groet u uit de grond van 
zijn hart (meerbepaald: een geplet colablikje).

(theus, mmv derden)

TEGEN HET HONDELEVEN VAN DE AAP

UIT ONS RIJKE HISTORISCHE VERLEDEN (ZEER RECENT)

E l G e A / A f U K  C H ÎM P S  

B R o o J  W / A / A / Ï A / é  ?

Woensdag 15 maart startte om 16u30 een 
betoging tegen het gebruik van apen als kermi-
sattracties.
Schamper was de andere kranten voor met zijn 
berichtgeving - we mogen toch ook eens bij de 
pinken zijn? - en werd door de betogenden dan 
ook gretig verslonden.
’s Morgens had ik in het Nieuwsblad nog het 
interview gelezen met de Nederlandse eige-
naar van de kermisattractie, en die man leek 
mij heel redelijk. Men kan inderdaad niet ont-
kennen dat de uitroeiing voornamelijk gebeurt 
door ontbossingen in de landen waar chimpan-
sees voorkomen. Hij beweerde dat de kooien 
zelfs groter waren dan de normen voorschrij-
ven en dat hij voortdurend met de apen bezig 
was, zodat die zeker niet gek zouden worden. 
Alles een beetje relativerend, trok ik naar de 
betoging. Er was zeker een redelijke publieke 
opkomst, en BRT en VTM waren op de 
hoogte gebracht. VTM zette zelfs alles op film, 
maar zond het later niet uit.
Onder de aanwezigen waren verscheidene or-
ganisaties voor de bescherming van de dieren. 
Tegelijkertijd Schampers uitdelend en een 
spandoek torsend, sleepte ik mij voort naar de

apentent, en scandeerde: "Chimps achter tra-
lies, slachting in de natuur." Ook het multi-
functionele bordje "’t Is Schandalig" werd 
meegedragen. De uitbater zei legen de bcto- 
gers dal als hij de apen los zou laten, de dieren-
vrienden op de vlucht zouden slaan. Na ver-
loop van tijd dankte hij de aanwezigen voor de 
gratis reclame en vroeg hen om op te stappen. 
Daarop ontstond er een woordentwist tussen 
een chipiepet-dragende foorkramer en enkele 
betogers.
De arme dierenvrienden werden door hem als 
werkschuw tuig bestempeld, en zelfs beschul-
digd van druggebruik. Zich inzetten voor een 
ideaal is niet altijd even gemakkelijk. De beto-
ging eindigde vreedzaam.
Niet zozeer die ene apenattractie is een bedrei-
ging voor de natuur, maar de nonchalance en 
vooral de onwetendheid waarmee men dieren 
behandelt.
Men moet deze betoging dus vooral zien als 
onderdeel van een sensibiliseringscampagne. 
En in dat opzicht was ze zeker geslaagd.
Miwa

MET SCHAMPER WAS JE ER AL GEWEEST!



STERAANBIEDING ...AND NOSSING BUT ZE TROES!

EN NOG TWEE BOEKSKENS ! ZE NOIZ: ZE TROES !
Vandaag bij ons in promotie: twee Vlaamse 
auteurs, rijpe dertigers, met dunne boekjes, bij 
kleine, dynamische uitgeverijen

Karei
Rembert Drijfmest, Theo De Kerpel, Karei 
Vereertbrugghen: geniale typetjes, allemaal 
uitwassen van één en dezelfde prettig ges-
toorde en lichtjes fantastische mediamaker. U 
zag en hoorde hem schitteren in programma’s 
als ’Meester, hij begint weer’, ’De drie Wijzen’, 
’Argus’, ’De Groote Magazijnen’ en ’Het Ge-
nootschap’. Voor deze laatste radioproduktie 
(Omroep Brabant, zondagmorgen) schreef hij 
een aantal korte dialogen over cruciale mo-
menten in de wereldgeschiedenis." ’s Werelds 
Loop" was iedere zondag goed voor enkele 
minuten oprecht gegrinnik vanuit de onder-
buik. De beste momenten werden nu door 
uitgeverij Dedalus in een prettig roze boekje 
gebundeld.
Bij ieder stukje hoort een grappige en naïef- 
eenvoudige tekening van Gerrit de Jager, naar 
eigen zeggen Nederlands populairste teke-
naar. Er komt nogal wat knip- en plakwerk aan 
te pas bij de lectuur van dit boekje. De lezer 
wordt immers nadrukkelijk verzocht om ei-
genhandig de passende illustraties bij de ver-
schillende sketches te kleven. Even kwam de 
kleuter in mij weer naar boven, heel even 
maar.
De stukjes zelf zweven tussen ’gewoon aardig’ 
en ’briljant’. Niets is te gek voor Vereertbrug-
ghen. Twee vermoeide dinosaurussen jamme-
ren en geeuwen over het nakende einde van 
hun tijdperk. Een prehistorische zoon krijgt 
van zijn pa een oplawaai van jewelste, omdat 
hij de muren van de woongrot bekladderd 
heeft. Karei de Kale klaagt steen en been over 
de naam, waarmee hij de geschiedenis zal in-
gaan. Karei Miry en Hyppoliet van Peene mo-
gen nog eens proberen het Vlaamse volkslied 
ineen te knutselen en de eerste Vlaamse ruim-
tevaarders (2044), Rudolf Seghers en Valère 
Kieckens, doen hun desastreus afgelopen 
ruimte- avontuur nog eens over. U had niets 
mafs kunnen bedenken of Vereertbrugghen 
had er wel een sketch over geschreven.
In zijn voorwoord verklaart Prof. van Strij- 
tem, voorzitter van de Raad Voor Beter en 
Aantrekkelijker Geschiedenisonderwijs, de 
doelstelling van " 's Werelds Loop": het is de 
bedoeling dat deze historische hoorspelen de 
geschiedenislessen op school een beetje hel-
pen opfleuren. We betwijfelen niet dat dit 
boekje daar met open armen ontvangen zal 
worden.

U vindt het misschien nog wel wat vroeg, maar 
wij van Schamper zijn het hier alweer mr dan 
beu. Onze rugzak staat al klaar, om naar zo-
merse gewoonte zuiderse pleinen en metrosta-
tions af te schuimen. Was het niet van die 
enkele gesprekjes en die vodjes papier daar 
in juni, we waren al weg.

Wie met ons mee wil, zou er goed aan doen 
enkele reisgidsen uit de "Neem nou..."-reeks 
van BRUN A in de kontzak van zijn ouwe jeans 
te wurmen, want daar zijn wij nu nou eens echt 
op verslingerd, zie.
In deze prachtig gellustreerde en uiterst prac- 
tische boekjes vind je waarachtig alles wat je 
moet weten om gelijk welke wereldstad in een 
handomdraai tot je achtertuintje om te tove-
ren.

Laten wc bij wijze van voorbeeld eens het tot 
op de draad versleten exemplaar ter hand ne-
men dat onze reporter onlangs nog zo keurig 
door Parijs geleid heeft. Het bulkt van de nut-
tige en tegelijker tijd onmisbare tips en dat 
allemaal voor een spotprijsje. Al je vragen en 
problemen worden hier in een handomdraai 
opgelost. Je komt te weten waar je een trein 
kan huren of waar je de gezelligste camping, 
de mooiste lingerie of het beste biljartlaken 
vindt. Je kan ook lezen waar de lekkerste ijsjes

Rudi
Dit fantastische jaar is pas voor één vierde 
verstreken en toch is de prijs voor de meest 
onuitspreekbare titel nu al toegekend. Dit jaar 
gaat ze unaniem naar de jonge Vlaamse au-
teur RUDI HERMANS voor zijn novelle " 
Terug naar Törökbalint". Dit korte boekje (74 
blz) verscheen in de Novellenreeks van de 
kleine Nederlandse uitgeverij Conserve.

Rudi Hermans was enkele regenbuien terug 
één van de jonge turken die zich als de Mooie 
Jonge Goden een weg naar de top probeerden 
te schrijven en te schreeuwen. Hij heeft nog 
niet de nationale bekendheid van een Brussel- 
mans of een Lanoye, maar is toch al aan zijn 
vijfde boek toe. Mocht het iemand interesse-
ren: Rudi Hermans verzorgt iedere maandag 
de culturele pagina in het Belang van Limburg.

Het verhaal nu, daar is het jullie immers alle-
maal om te doen, nietwaar? De verteller is de 
zoon van een vrouw die destijds, vlak na WO 
I, als kind van Hongarije naar Vlaanderen 
gezonden is, omdat kinderen daar na de oorlog 
maar niet wilden groeien. Gelukkig kon de 
goede Vlaamse grond redding brengen! Vij-
fenveertig jaar later keren moeder en zoon nog 
eens naar de heimat terug. De verre reis is voor 
de moeder een goede gelegenheid om haar 
zoon uitgebreid het verhaal van haar leven te 
doen. Zo werkt de reis voor haar als een zui-
vering. Nadat ze haar hele leven lang heeft 
moeten vechten tegen ontheming en ver-
vreemding, vindt ze eindelijk berusting in haar 
toestand. De zoon treedt op als klankbord: 
luisterend naar haar eindeloze verhalen, helpt 
hij mee aan haar genezing.

Hermans slaagt er vrij goed in de geladenheid 
van de sfeer te schetsen en speelt met sukses 
met de weelderig opgeroepen emoties, zonder 
in het slijmerig sentimentele te vervallen. Echt 
lang blijft dit boek niet nasudderen, het gaat 
allemaal niet erg diep, maar wie voor moeder-
dag op zoek is naar een geslaagde synthese van 
een stevige moeder-zoonbinding, heeft hier-
mee zijn smaak misschien wel gevonden.

(Piever)

gemaakt worden, waar je Antilliaans kan eten 
en waar ze nijlpaardevlees op je bord zwieren. 
Ook de traditionele zaken ( toeristische attrac-
ties, vervoer, verblijf, geld, musea...) worden 
uitvoerig uitgebeend. Een absolute aanrader 
dus. In afwachting van de zon verblijven wij in 
de boekhandel.

Zomerse groeten van Piever

Redacteur op weg naar de Redactie.

Ach, hoe ver moeten we soms gaan zoeken 
naar interessante onderwerpen om Schamper 
te vullen... Ondergetekende kreeg maanden 
geleden het lumineuze idee om eens pools-
hoogte te gaan nemen van de situatie van Hu- 
mo’s Verloren Gewaande Rock Rally win-
naars Ze Noiz. De voltallige redaktie pro-
beerde me nog om te praten, maar ik moést en 
zou die jongens vinden. Uiteindelijk kreeg ik 
toch carte blanche en kon ik mijn zoektocht 
beginnen. Voor u, lieve lezer(es), heb ik in 
totaal 56 uur in vliegtuigen gezeten, 7 uur 
getelefoneerd, één keer geflipperd (sommige 
informanten zijn vlug tevreden), ben ik 2 berg-
ketens overgetrokken per muilezel en heb ik 4 
machetes versleten tijdens mijn tocht door de 
brousse. En dat allemaal om terecht te komen 
in Ursel, de plaats waarvan u dacht - als u er 
tenminste al van gehoord had - dat het slechts 
een verzinsel was van delirische kroniekschrij-
vers. Uw uitgeputte en dorstige reporter 
voelde zich onmiddellijk thuis - zèèr vreemd, 
want ik heb het niet echt voor plaatsen die 
verzinsels hadden kunnen zijn van delirische 
kroniekschrijvers -, zeeg neer ergens in de 
woonst van de drummer en wist hem met een 
laatste krachtinspanning enkele feiten te ont-
futselen.
Ze Noiz zit met een probleempje: de doorsnee 
muziekliefhebber heeft wel al eens van het 
Eeklose kombo gehoord, maar er nog niets 
van GEHOORD, ziet u. Dat zit niet alleen de 
groep niet erg lekker, maar ook Humo niet: 
een tweede Peter Pan Band kan de jury missen 
als euh... de Peter Pan Band. Toch is er na vier 
jaar Kladderen, twee maanden Glorie en één 
jaar Stilte eindelijk een eerste teken van leven: 
de single "SHE’S ALRIGHT" (b-kant: 
"CHICKEN SHIT"), een nu al legendarisch 
nummer als we mogen afgaan op de uitlatin-
gen van bepaalde rockrecensenten. Als ik even 
lyrisch aangelegd was als alle mij bekende 
Westvlamingen, dan zou ik u nu in ronkende 
bewoordingen kond kunnen doen van de kwa-
liteiten van dit stukje vinyl. Helaas, het heeft 
niet mogen zijn.

De overwinning van Zie Noiz in maart vorig 
jaar was allesbehalve voordehandliggend: de 
uitslag kwam dan ook als een totale verrassing, 
niet in het minst voor de groep zelf. Van de ene 
op de andere minuut werden ze gebombar-
deerd tot Grote Belofte en waren ze 350000 fr 
rijker, terwijl ze voor de Rock Rally aantraden 
na één keer repeteren (de groep stond toen 
namelijk al anderhalf jaar op sterk water) en 
met 5 songs op zak. Dat laatste was trouwens 
de voornaamste reden voor het Verdwijnen 
Van Ze Noiz onmiddelijk na de RR finale: de 
groep wou niets overhaast doen maar wel naar 
buiten treden met een repertoire waar ze vol-
ledig achter konden staan - het oude vonden 
ze zelf wat belegen. Toch was Ze Noiz nauwe-
lijks terug te vinden op de diverse festival-af- 
ftches van afgelopen zomer. Te lui geweest? 
Met de prijzenpot naar de Balearen afgezakt? 
Onze sympatieke drummer ontkent ten stel-
ligste: het gebrek aan optredens was te wijten 
aan het feit dat de groep zijn vertrouwen stelde 
in bepaalde mensen die het niet echt konden 
waarmaken. Hun aanvankelijke boekingsbu- 
reau (Commedia, nvdr) beloofde aan aktieve 
boeking te doen, maar dat bleek wat tegen te 
vallen.

Ze Noiz heeft veel kritiek te verduren gekre-
gen omdat ze het gewonnen geld niet in de 
groep zouden geïnvesteerd hebben. Het is in-
derdaad zo dat de pot netjes in vieren is ge-
deeld en dat zanger Bart Vandenbossche (niet 
te verwarren met een naamgenoot in een an-
dere muziekstijl) met zijn deel een dichtbundel 
heeft uitgegeven (een jongensdroom). Maar 
dat is zijn zaak, niet die ven de rest van de 
groep, zegt mijn gastheer, en er is wel degelijk 
geïnvesteerd, o.a. in materiaal en in de studio- 
opnames van de single.
Die opnames werden al vorig jaar in augustus 
gemaakt in een produktie van AJlard Jolles, die 
met het genre uitstekend vertrouwd is. Waa-
rom werd er zo lang gewacht met het uitbren-
gen? Allereerst om de eventuele reakties van 
grote platenfirma’s af te wachten, zo werd me 
in het oor gefluisterd, en toen die uitbleven - 
we leven tenslotte in België, nietwaar - duurde 
hel lang, héél lang voor de groep uiteindelijk 
een kontrakt afsloot met Green Records, een 
nieuw platenlabel uit het Antwerpse dat ook 
The Romans (zeer verdienstelijk tweede in de 
RR ’88) onder haar jonge vleugels heeft.
Het is dus wel erg lang stil geweest rond Ze 
Noiz, maar toch heeft de groep niet stilgeze-
ten: op dit moment zijn ze in staat u een portie 
uitstekende gitaarrock te serveren (als we dan 
toch moeten vergelijken) uit de keuken waar 
ook R.E.M. en aanverwanten uw lunch berei-
den. Je kan hen o.a. gaan bekijken in De Media 
in Eekloop 15 april, om 21 u. In afwachting kan 
u alvast uw ogen uilkijken op (v.l.n.r.) Erank 
Haelman (gitaar), Bart Vandenbossche 
(zang), Hans De Cock (drums, wasbord en 
informant) en Frank Standaert (bas), (theus)
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N.V.Captagon presenteert:

NO SLEEP AT ALL.
Kilmister, Clarke, Taylor: wat zegt dit een 
rocker geboren rond ’70? Waarschijnlijk niets. 
Lemmy, Fast Eddie en Animal doen misschien 
wel een belletje rinkelen, al blijft het vaak bij 
een naam: Motörhead. Dus voor de jonge 
onwetenden onder jullie vlug een korte histo-
riek. In mei ’75 richt Ian Willis, alias Lemmy 
de groep op. Daarvoor speelde hij in het on-
dergrondse space- gezelschap Hawkwind, een 
groep die evenveel groepsleden als LP’s achter 
de rug heeft, (onze sterk verouderde pop-en- 
cyclopedie uit ’84 telt al tot 28) Motörhead 
speelt vanaf de oprichting zeer simpele en kei-
harde Heavy Metal. Misschien precies hier-
door is het dc enige groep in zijn soort die de 
punk-storm heeft overleefd. Het publiek was

het - naar hun mening - oeverloos gefreak van 
dinosaurs grondig beu. Zelfs Black Sabbath en 
Deep Purple werden genadeloos gedumpt. 
Motörhead kwam echter als triomfator uit de 
strijd en met de LP’s "Overkill", "Bomber" en 
"Ace of Spades" voerde ze zelfs de New Wave 
of British Heavy Metal aan. Na de voortreffe-
lijke bestseller "No sleep ’till Hammersmith" 
begint het succes te tanen door de tegenval-
lende "Iron Fist". Na een grondig meningsver-
schil verlaat Fast Eddie in ’82 de groep. Nadien 
gevolgd door drummer Animal. Ondanks 
flauw platenwerk en een tweede gitarist bleef 
Motörhead zijn Live-reputatie behouden.
Niet in de laatste plaats door de mythe rond 
Lemmy. Een mythe van liters Smirnoff en

Carlsberg, hopen Superglue en groepies. Maar 
ook door hun onovertroffen Wall of Sound. 
Voor Motörhead staat het maar hard genoeg 
als hun haar naar voren waait, (dixit Lemmy) 
Veel rockers die in ’83 plots New Wave ont-
dekten hebben misschien wel hun Iron Mai- 
dens en Saxons verkocht, maar "Ace of 
Spades" prijkt nog altijd vooraan in hun rek-
ken. Op 16 april zal er in de Vooruit dan ook 
weer een allegaartje van rockers, punkers, hip-
pies en tot niets behorenden te zien zijn. Jon-
gelui leg jullie Guns’n’Roses of Take 1 tot en 
met ’k weet niet hoeveels aan de kant en leen 
ergens een jeansvest. Kom en overtuig jezelf 
dit jaar nog, want met Lemmies lever weet je 
maar nooit. En Animal is er ook weer eens bij.

De Live LP "No Sleep at all" bewijst trouwens 
dat ze ondanks de jaren nog niets veranderd 
zijn. Trek dus maar je vuilste sokken aan en 
"fill your heads with Heavy Metal-thunder". 
(GERpes en ZYCKiflies)

CONCERT AGENDA:

The Nits: do 13 en vr 14 april, AB 
Motörhead: zo 16 april, Vooruit 
Michelle Shocked: do 20 april, Vooruit 
Jeff Healey: do 27 april, Vooruit 
Paranoiacs: zo 29 april, Democrazy 
Manowar: zo 7 mei, Vooruit 
UB40: ma 15 mei, Vorst 
Chris Rea: za 27 mei, Koningin Elizabethzaal 
Shell Shock & Axel: za 27 mei, Democrazy
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