DONKERE DAGEN VOOR DE LICENTIE ARCHITEKTUUR...

RAIDERS OF THE LOST ARCH
Het zal je maar overkómen: van de ene dag op
de andere beslist iemand je studierichting op
te doeken en moet je aktie voeren om zelfs
maar te mogen verder studeren. Mocht iemand ooit de Germaanse willen afschaffen,
dan zou zowat de helft van mijn studiegenootjes met onovertroffen plezier hun biezen
pakken (1) en bijvoorbeeld verdwijnen richting waar-het-ook-is-dat- men- Sorbischspreekt (2). Om er ter plekke voor te zorgen
dat niemand er nog aan durft dénken Sorbisch
te spreken, natuurlijk. "Terzake!", roept het
niet-germaanse deel van de redaktie echter (3)
Het is de eerstejaarsstudenten van de Licentie
Architektuur (L.A.) dus overkomen: op de
laatste donderdag van de paasvakantie, midden in hun voorbereiding op meimaand-koffiemaand, moesten ze via de media - zelfs niet
eens via de unief - vernemen dat Gemeenschapsminister Coens de L.A. wil opdoeken.
Zoiets als sneeuw in april, ongeveer. De 43
betrokken studenten besloten hun richting
niet zomaar te laten slopen en trokken ten
strijde op de werf met affiches, pamfletten en
petities. Schamper vatte een L.A.’er bij de
kraag en informeerde naar de huidige stand
van zaken.
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keuze op filosofische basis toch al gegarandeerd was, en dat een vierde richting bijgevolg
totaal overbodig is.
Terwijl Daniél Coens en Luc Van Den Bossche - die als Onderwijsminister in ’88 niets
ondernam tegen de L.A., en daarom door
Coens van nalatigheid beschuldigd wordt - hun
politiek steekspel verder voeren boven de
hoofden van de betrokkenen, zet Maarten
Delbeke, L.A.-student, voor ons even de tegenargumenten op een rijtje.

I LOVE LA.

LA. LAW
Gemeenschapsminister van Onderwijs Daniel
Coens beweert dat de L.A. onwettelijk is, en
wel om volgende redenen. Ten eerste zou het
in de steigers zetten van een nieuwe studierichting strijdig zijn met een wet uit 71, die elke
uitbreiding van de universiteiten moet verhinderen. Nieuwe richtingen worden dan ook niet
gefinancierd door het Rijk (4). Ten tweede
zou alleen de minister van Onderwijs bevoegd
zijn om een richting op te starten, en de Raad
van Beheer (RvB) dus niét. Ten derde zou de
opleiding slechts 4 jaar beslaan, i.p.v. de vereiste 5. Tenslotte zou de toegang tot het beroep niet gegarandeerd zijn, zodat studenten
na zoveel jaren studie wel eens op de straatstenen zouden kunnen terechtkomen met een
niet erkend diploma.
Hierbij komt dan nog de houding van andere
architektuurinstituten kijken, zoals het Hoger
Architektuurinstituut Sint-Lucas in Gent, het
Provinciaal H.A. in Diepenbeek en het H.A.
van het Rijk in Antwerpen. Deze instellingen
vertegenwoordigen elk één van de drie traditionele onderwijszuilen, en stellen dat de vrije

Allereerst verbiedt de fameuze wet uit 71 het
inrichten van een nieuwe leerstoel helemaal
niet. Die wet bepaalt immers enkel dat de
unief zo’n initiatief volledig zélf moet financieren. Trouwens, zeggen de studenten, we kosten zeker geen ekstra geld: kijk maar eens naar
de omstandigheden waarin we soms moeten
werken (5). Vervolgens bepaalt een wet uit ’53
dat de Raden van Beheer van de universiteiten
wél de bevoegdheid krijgen om nieuwe leerstoelen op te richten. Die bevoegdheid heeft de
RvB van de RUG overigens al eerder gebruikt
om - zonder problemen - nieuwe richtingen als
Mondiale Vormingen Geriatrie in het leven te
roepen. Tenslotte bestaat de opleiding wel degelijk uit 2 kandidaturen en 3 licenties. Een
minister van Onderwijs die vergeten is dat 2
citroenen en 3 sinaasappelen eigenlijk wel 5
citrusvruchten zijn? (6).
Maarten Delbeke geeft toe dat de toegang tot
het beroep inderdaad nog niet gegarandeerd
is, maar volgens Luc Van Den Bossche - die
nu weliswaar geen minister van Onderwijs
meer is - kan die zaak al in september of
oktober politiek geregeld worden. Daarvoor
hoefje het dus ook al niet te laten . Bovendien

ijkt de vijandigheid van de andere architektuurinstituten ook maar relatief te zijn: bij het
rondgaan met de "L.A. JA! "-petities bleek dat
de studenten en zelfs enkele docenten van St.
Lucas de L.A.’ers volop steunen in hun strijd.
Alleen de top heeft natuurlijk zo haar redenen
om dwars te liggen. Zo gaat dat.
Op de laatste GSR-vergaderingwerd unaniem
besloten de Californische studenten symbolisch te steunen. En wees gerust, zij weten heel
goed wat symbolisch is.

L.A. WOMAN
Is de Licentie Architektuur nu alle drukte wel
waard? Wat bezielt iemand van 18 jaar om een
studierichting te volgen die nog in haar kinderschoenen (7) staat en die een nieuw systeem
van opleiding hanteert waar de docenten zelf
nog niet helemaal mee vertrouwd zijn? Een
richting waarvan het diploma zelfs niet erkend
is? Maarten Delbeke vertelt dat de RUG in
september vorig jaar, toen de beslissing pas
genomen was, een zeer sterke kampagne gevoerd heeft voor de L.A., en dat niemand
blijkbaar ook maar iets van problemen had
voorzien.
Belangrijker is het feit dat de L.A. alle typische
voordelen heeft van een volwaardige universitaire opleiding, en dat maakt haar zo aantrekkelijk. De opleiding is in haar geheel veelzijdiger: ze ligt misschien technisch een ietsje
achter maar kompenseert dit met meer wiskunde, natuurkunde (8), enz... Alleen al het
feit dat je de mogelijkheid hebt om zelf keuzes
te maken in de licenties, kan zwaar doorwegen

(9).

SAN FRANCISCO!
Met de blok en de eksamensvoor de deur (10)
is de kans natuurlijk groot dat het "stil" wordt
rond dc gedupeerde studenten Architektuur.
Daarom hing men die geheimzinnige L.A.-affiches uit (11) en wil men zo veel mogelijk
handtekeningen verzamelen (12) en (beperkte?) akties blijven voeren. De belangstelling van de pers is trouwens nu al aan het dalen:
bijna niemand schijnt te weten dat Huize
Coens op 21 april plots een muurtje bij had
(13). Voor de oprit. Zo moet dat zijn!
(theus)
(1) De andere helft zou niet eens merken dat

er geen lessen meer worden gegeven.
(2) Het Sorbisch is een taal waar u wellicht nog
nooit van gehoord had. Ik ook niet, op het
eksamen.
(3) Jammer dat ze alleen is.
(4) "Rijk" is Sorbisch voor "Gemeenschap"
(5) Schamper keek voor u. En ja hoor!
(6) Coens’vader was wellicht geen fruithandelaar. Pech voor hem.
(7) Voet-noot.
(8) Voor de liefhebbers, natuurlijk. Vergeet
niet dat het hier om ingenieurs gaat. Zij kunnen het ook niet helpen.
(9) L.A. Woman! Een aspirant burgerlijk ingenieur liet zich ontvallen dat het relatief grote
aantal meisjes in de L.A. ook een niet te versmaden element is. Vergeet niet dat het hier
om ingenieurs gaat. Zij kunnen het ook niet
helpen.
(10) Goed sluiten. Vooral goed sluiten.
(11) Doel: de enige echte "Aha-erlebnis"!
(12) Doe (alsnog) uw plicht!
(13) Over de artistieke waarde daarvan valt
evenwel te praten.

KOLOFON
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betrekking op de RUG in het algemeen of
artikels in Schamper.
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MONEY IS ALL I NEED

De VLIR vs. Coens

Coens in zijn dagelijkse bezigheid: preken

Zoals bekend krijgen de universiteiten werkingstoelagen
toegekend door de gemeenschap. Deze toelagen worden
berekend op het aantal studenten en dienen voor al de
administratie, technische zaken, gebouwen en de verzorging
van het onderwijs, met uitsluiting van de sociale sector.
Om o.a. de loonstijgingen die in de nieuwe CAO’s vervat
zitten op te vangen, vroegen de universiteiten bij monde van
de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) deze werkingstoelagen te indexeren met 3,5 %. Maar de universiteiten
verklaarden zich akkoord met een eventuele indexering van
2,5 %. Uit goede bron vernamen we dat in de begroting voor
onderwijs die nog niet goedgekeurd is door de Vlaamse
Executieve (nadien moet het nog naar de Vlaamse Raad)
maar een indexatie van 1,8 % gepland is. Dat zou betekenen
dat de RUG tussen de 20 en de 25 miljoen minder dan

verwacht zou krijgen. En wie de staat van de gebouwen en
de achterstand op de bibliotheekabonnementen kent, weel
tot welke ramp dit zal leiden.
Voor de KUL zal dat rond de 35 miljoen liggen en voor de
VUB rond de 12 miljoen.
Nu is het zo dat het leven, en dus niet alleen de lonen, steeds
duurder wordt. In de rechten maakt men zich al jaren zorgen
over hun bibliotheek. In de L&W zitten ze onder het minimum noodzakelijke aantal assistenten. De teleurgang van
het universitaire onderwijs is het gevolg van het schitterende
beheer van onze teerbeminde minister Coens.
De VLIR is in ieder geval niet van plan zich te laten kisten,
en wil protesteren bij de minister, maar wel niet in het
openbaar, daar deze informatie geacht wordt niet in de
media bekend te zijn.
Idee

Film in Gent

MOND- EN VROUWZEER.
HET RODE KORENVELD
HET RODE KORENVELD vertelt het verhaal van een jonge vrouw die -een beetje tegen
haar zin- uitgehuwelijkt (zeg maar: verkocht)
wordt aan een 50-jarige leproos. Gelukkig is
er de drager van haar huwelijkskoets die zich
over haar ontfermt (eufemisme voor: haar
ontmaagdt) en de arme zieke vermoordt. Ze
neemt de alcohol-stokerij van haar overleden
net-niet-echtgenoot over die ze met vaste
hand leidt, tot de invasie van de Jappen. Het is
een verhaal -zo zegt ons de verteller aan het
begin van de film- dat iedereen kent, maar niet
iedereen meer gelooft.
Hel zijn episodes in een mensenleven, die rood
gekleurd zijn, rood van de koren-alcohol, rood
van de verzengende zon, maar bovenal rood
van bloed. Het gaat over arme mensen die het
aandurven hun lot in eigen handen te nemen
en zie wat er gebeurt.
HET RODE KORENVELD is een film die je
meesleurt over heel veel grenzen heen naar
een bijna universeel niemandsland, dat wel
een beetje Chinees aandoet, maar bovenal
mooi en fascinerend is en -ondanks het bevreemdend, symbolisch exotisme- toch heel
herkenbaar blijft.
Vreemd, soms gruwelijk, maar prachtig. De
ideale vrouw, kortom.

TEQUILA SUNRISE
Hij is drugdealer, hij is luitenant van de drugbrigade. Ze zijn toevallig ook nog jeugdvrienden. Zij is de bevallige maître d’hôtel van een
sterrenrestaurant. Hij weigert nog te dealen en
is verliefd op haar. Hij twijfelt aan zijn goede
bedoelingen, wil zijn vriend echter niet klissen,
maar wèl de echte schurk achter de schermen.
Hij is de geheimzinnige Carlos. Hij heeft er
verder weinig mee te maken. Hij wordt ook
verliefd op haar. Zij ook op hem. En later op
hem.
IJ begrijpt allang niets meer van deze bespreking maar natuurlijk was dat de bedoeling (zo
zijn we wel). De personages in TEQUILA
SUNRISE zijn namelijk zo vaag, zo karikaturaal, dat je er nooit achter komt wie nu precies
wat waarom doet. De juiste sfeer is nochtans
aanwezig: beetje donker, Aardje mist, een
broeierige blik, de mond van Michelle Pfeiffer
(zie ook al elders), de tastbare samenzwering.
Alleen, het leidt allemaal nergens toe: halfweg
verliest de film alle greep op zijn personages,
zodat die volstrekt ongeloofwaardig worden,
en ontspoort in een opgeblazen, pretentieuze
non-plot.
TEQUILA SUNRISE is een beetje platte romantiek, een karrevracht lege intriges, en een
misplaatst happy-end. Maar vooral: niets.

DANGEROUS LIAISONS
DANGEROUS LIAISONS - gevaarlijke verhoudingen, zijn ze dat niet allemaal, gevaarlijk
bedoel ik (mijn moeder had er een -een verhouding bedoel ik- met de zoon van de kruidenier, die ’s morgens op de vroegmarkt verse
groenten en fruit ging inkopen voor de winkel
en drie uur later (het was dan 7u.) naar de
universiteit vertrok - 20 kilometer met de fiets
alsjeblieft. Die is dan nog later mijn vader
geworden en uit hun verhouding ben ik geboren om maar te zeggen hoe gevaarlijk...) maar
stop! stop voor dit al te filosofisch en al te
persoonlijk wordt want wie, wie is geïnteresseerd in wat wij hier schamper een ’levensvisie’
noemen?
DANGEROUS LIAISONS -liejai’zons of lie’jeeizens; het is lie’jeeizens, dat heeft een door
mij zeer gewaardeerd persoon (mag ik dan
hier even de groeten doen ?) voor mij opgezocht in een door haar zeer gewaardeerd fonetisch woordenboek (Daniël Jones, English
Pronouncing Dictionary, 14th edition, 1986).
DANGEROUS LIAISONS - u hebt hem allemaal al gezien en het moet gezegd: u hebt
gelijk, en ik zal even reconstrueren wat u gezegd hebt toen u de zaal verliet, zoiets als:
"knap, heel knap, indrukwekkend" (dat had u
de week ervoor ook al van RAIN MAN gezegd), en dat is voldoende, daar heb ik niets
meer aan toe te voegen. Tenzij iets over de

mond van Michelle Pfeiffer (zie ook al elders),
de duivelse blik van John Malkovich, de sproeten van Glenn Close, en nog iets over de dialogen, die zo schrikwekkend raak zijn dat nooit
-ik zeg: nooit- mensen zich ooit zo tot mij
zullen richten. Niemand praat dergelijk proza
(soms: poëzie), maar dat is een te verwaarlozen kritiek: geen enkele vrouw zal beledigd zijn
als je ze zegt dat ze té mooi is. Trouwens: geen
enkele vrouw zal je geloven - maar stop! stop
voor dit al te filosofisch en al te persoo...(neergeknuppeld door de voltallige redactie).

MARRIED TO THE MOB
De mond van Michelle Pfeiffer (zie ook al
elders) en een verschijning van Chris Isaak als
’hamburgerclown’ mèt een nieuwe, alweer
schitterende song. Meer moet dat niet zijn.

DIE VENUSFALLE
"Hecht je man ergens aan ?"
"Ik denk het niet - weet ik veel."
"Hecht je man dan niet aan jou ?"
"Ik denk dat hij meer aan zijn hond hecht."
Deze dialoog zegt alles over DIE VENUSFALLE. Mensen zijn eenzaam en op zoek
naar iets. Iets. ’Mensen’ wordt verpersoonlijkt
door een dokter die schijnbaar niets tekort
heeft maar toch des nachts de straten afschuimt op zoek naar. Hij komt meestal terecht bij vrouwen die hetzelfde zoeken en hem
dus met open benen (sorry) ontvangen. De
ontmoetingen blijken echter nooit dat’iets’ te
bevatten. Behalve één ? Vraagteken.
Op de affiche licht ’erotisch’ als toverwoord
op. Volle zalen dus. Maar wat blijkt: DIE VENUSFALLE gaat over verveling en roept
slechts verveling op. Vorm en inhoud zijn één
geworden.

THE MODERNS
Parijs in 1926, de stad van de toekomst nadert
het stadium van de decadentie, en wat daarna
komt weet iedereen die The Rise and Fall of
the Roman Empire heeft meegemaakt: verval.
In de geelverlichte kroegen verzamelen de
’modernen’, de kunstenaars van het nieuwe,
voor wie Parijs ooit Jeruzalem was, maar die
nu alleen nog soelaas vinden in drank en vrouwen van lichte zeden (in 1926 heette dat nog
zo). Hart is zo’n geniale schilder die geen
schilderij verkocht krijgt en aan de kost komt
met karikaturen bij een roddelcolumn. Zijn
tooggezel is ene E. Hemingway, die net ’The
Sun Also Rises’ geschreven heeft maar doorheen THE MODERNS in voortdurend
straalbezopen toestand wijsheden debiteert.
De man die de verstarring doorbreekt (en zo
de ondergang versnelt) is Mr. Stone, een kunstverzamelaar (rijk geworden door het op de
markt brengen van de eerste betrouwbare
condomen) voor wie de waarde van kunst uitgedrukt wordt in Amerikaanse dollars (modern!). Er ontbrandt en strijd tussen Stone en
Hart, met kunst als inzet: de vrouw van Stone,
die nog ergens een verleden blijkt te hebben...
THE MODERNS is een bijzondere film - het
is een totaalfilm, alles klopt, alles past in de
heerlijk nostalgisch-gevaarlijke sfeer die over
THE MODERNS ligt als een sluier. Onder de
sluier zit een volmaakt vrouwengezicht, maar
de lippenstift zit een ietsje scheef en de oogschaduw parelt een beetje van twee tranen wat het nog mooier maakt.
Nu we toch lyrisch worden nog vlug even vermelden dat de fotografie schitterend en de
muziek welhaast perfect is. THE MODERNS
(over kunst en vrouwen) is kunst (en vrouwen). Het beste dat de regisseur nu kan doen
is sterven, wat de marktwaarde van zijn film
gevoelig zal verhogen.
Aan de filmpagina van Schamper,
Flaubert once wrote that there are 4
reasons to take a woman:
sex, money, publicity and drunkenness.
Literatuur en kunst worden in THE
M ODERNS verweven tot iets dat lijkt
op het Leven Zelve. Maar mooier,
ief

MISSISSIPPI BURNING
"What has four eyes and cannot see ? Mississippi." De onvertaalbare woordspeling speciaal voor u uit de context gerukt. Zonder
dank.
Mississippi, een dorpje in een zuidelijke staat
van de VS, 1964. En branden doet het. Vooral
wanneer de FBI zich bemoeit met de verdwijning van 3 activisten van de integratie-beweging, waaronder één zwarte. Ze zijn boudweg
koudgemaakt door de extreem-rechtse inboorlingen, allen begeesterde volgelingen van
de Klux. Twee FBI-agenten bijten zich vast in
de zaak en ze zijn verschillend als zwart en wit.
De jongste, die het bevel voert, doet alles strikt
volgens het boekje en roept een indrukwekkende troepenmacht op de been. In ironische
taferelen wordt de logheid van de bureaucratie
geportretteerd. Zijn metgezel zoekt het liever
uit op zijn eigengereide manier.
Dit onderscheid tussen de twee wordt wel iets
te nadrukkelijk getekend - de werkwijze van de
eerste is irritant ondoeltreffend en de metgezel
wordt voortdurend terug en op zijn plaats gewezen. Wanneer hij dan toch de vrije hand
krijgt komt alles in een stroomversnelling terecht en is de zaak in een mum van tijd beklonken. De sympathie van de toeschouwer wordt
dan ook integraal -door deze wat primitieve
kunstgreep- op deze laatste geprojecteerd.
De onevenwichtige structuur vormt echter het
enige minpunt in een film die u meesleept door
de extreme manier waarop de stompzinnigheid van de zuiderlingen (ook wel: de mens)
op tafel wordt gelegd (en uitgebeend), en de
brutaal-wrede manier waarop gesuggereerd
wordt hoe de zwarten worden be/mishandeld.
MISSISSIPPI BURNING is een film -terechtzout strooit in een oude wonde: hij vertelt - op
een helaas af en toe te zwart-witte manier - een
donkere episode in de misgroeide relatie tussen blank en zwart. In kleur!

YOUNG GUNS
Anderhalf uur lang bestaan helden weer, al
blijken het dan -bij momenten- onzekere,
bange, stuntelige knaapjes te zijn, maar zie:
daar komt weer een ongelooflijk corrupte premiejager aangehost (corrupte premiejagers
hossen! helden zwéven op hun ranke volbloeden), de 6 laten hun tanden zien, de schurk valt
bevend op de knieën, maar geen genade, even
later kan hij zich met lood verzwaard aanbieden aan de poorten van de hel.
YOUNG GUNS is de filmgeworden jonge
jongensdroom. Meisjes moeten het met de
mooie bekjes doen.

RAIN MAN
U herinnert zich ongetwijfeld de tintelende top
7 die begin dit jaar op deze eigenste (de spreekwoordelijke ’laatste’ van Schamper) bladzijde
stond. Daarin stond, op 3, NICKY AND GINO, een film die, bij gebrek aan belangstelling,

na twee weken van de programmatie werd
geschrapt. We schreven: "U hebt Tom ’Amadeus’ Hulce gemist in een haast pijnlijk echte
vertolking van een tweelingbroer van 26 met
een verstandelijk niveau van een 5-jarige".
"Dikke bult", voegden we er niet geheel ten
onrechte aan toe, want u had geen interesse in
het wel en wee van een uitgestotene die zich in
een
Spartaanse maatschappij probeert
staande te houden.
Raar, want nu loopt u wèl storm voor RAIN
MAN, een film met gelijkaardig uitgangspunt
en een te vergelijken opbouw en uitwerking.
Net als NICKY AND GINO speelt de broerbroer-relatie een belangrijke rol, doet de
maatschappij alle moeite om de onaangepaste
opzij te schuiven, haalt humor het van sentimentaliteit en de akteerprestatie van Tom
Hulce kan moeiteloos naast die van Dustin
Hoffman gezet worden.
Maar voor RAIN MAN is de reusachtige propagandamachine wèl aangezwengeld en er
staan Oscars en een Zilveren Beer op de kast,
wat een film oplevert ’die u gezien moet hebben of u kunt niet meepraten’. Ik breng echter
graag NICKY AND GINO ter sprake, en uitweiden over kapitein Hazelwood, Aad De Mos
of Michelle Pfeiffer (drank, voetbal en vrouwen) helpt dan niet meer, u staat met de mond
vol tanden en slaat een belachelijk figuur.
(Wat natuurlijk niets af doet van de kwaliteit
van RAIN MAN, maar daar was u zelf al
achter.)

BARON MUNCHAUSEN
Stevig in de hand gehouden gekte, daar houden we hier wel van, ook als dat betekent dat
we onze hoofdredactrice aan de radiator moeten kluisteren. (Schrijven met dwangbuis gaat
anders ook niet makkelijk).
BARON MUNCHAUSEN is veeleer indrukwekkend dan gewoon grappig, en hoewel we
voor de Python-humor gekomen waren (die is
bij de split begraven) hebben we ons toch laten
inpakken. Door de bizar- decadente decors
bijvoorbeeld, de absurde situaties met (alweer) onvertaalbare dialogen (een voorbeeld
? welaan dan: twee hoofdloze lichamen die in
bed "Head and Seek" spelen), zelfs door de
ernstige toon die af en toe opduikt achter de
waanzin.
BARON MUNCHAUSEN ’89 is niet zo sterk
als de nazi- versie uiteraard, maar bij gebrek
aan Führer kan de opvolger best tellen: Heil
Gilliam!!
Matthias DP
HET RODE KORENVELD 8/10 Skoop
TEQUILA SUNRISE 4/10 Deca
DANGEROUS LIAISONS 9/10 Deca
MARRIED TO THE MOB 6/12
DIE VENUSFALLE 4/10 Skoop
THE MODERNS 9/10 Skoop
MISSISSIPPI BURNING 7/10 Deca
RAIN MAN 8/10 Deca, Sphinx
YOUNG GUNS 6/10 Deca
BARON MUNCHAUSEN 8/10 Deca

''

TORHOUT/ WERCHTER ’89: TERUG NAAR DE WORTELS !!
Ja, ik weet het. Soms kan ik behoorlijk doorzeiken over mijn grootste passie; de Rock en
Roll. In de lagere school kreeg ik dankzij mijn
oudere broers af en toe de kans om het toen
nog subversieve blad HUMO tot mij te nemen. Vooral de bezielende stukjes proza van
Mare Didden plachtten mijn kinderhartje te
vullen. Hoewel ik op dat moment nog nooit
één band levend gezien had, voelde ik intuïtief
aan dat het ware leven ergens tussen 8 en 12
op een podium te situeren viel. De notullen
van M.D., samen met de geestdriftige verhalen
van mijn broer omtrent het verschijnen van
The Kinks op TAV, hebben me ertoe aangezet
om mij in ’82 te wijden aan de enige echte God:
de Rock. Ik was 13, de zon scheen en dankzij
Herman Schueremans kon ik op één dag zowel
The Membres, Talking Heads, Jackson
Browne als Mister Mink Deville zien."My life
was saved by R & R."
Sindsdien is TAV mijn tweede huis geworden.
Ik had het grootste ontzag voor de organisator
die er telkens in slaagde om het kruim van het
betere lied te strikken. Tot ook ik moest toegeven dat de sfeer van weleer verdwenen was.
Muziekliefhebbers moesten plaatsmaken voor
de horden ’ toeristen’. Ook de affiche werd
opmerkelijk commerciëler. Na het magische
jaar 1984 ( David Johanson, Nona Hendrixx,
Joe Jackson, Lou Reed...) werd meer en meer
toegegeven aan de middelmaat. U2 en Simple
Minds mochten beiden nog een derde keer
terugkeren. Het volk reageerde enthousiast,
maar vele TAV getrouwen herinnerden zich
hun eerste zegetochten. Zowel Bono Vox als
Jim Kerr hadden te veel ineens gekregen. Hun
optredens dropen van het pathos. De hele
affiche stond ten dienste van twee groepen die
zichzelf op dat moment te au serieux namen.
In ’86 dreven de Simple Minds het zelfs zo ver
dat de immense boxen van Torhout de hele
dag een doek voorgebonden kregen met daarop de meest wansmakelijke Eigentijdse Jeugd
afbeelding aller tijden: een koppel handen met
daarin de obligate vredesduif.
De eerste post- Jesus people aflevering (’87),
beloofde veel voor de toekomst. Zowel Iggy
Pop, Pretenders, Eurythmics, Triffids als Peter Gabriel brachten de goede vibraties.
Vorig Jaar kon Jan met de pet zich verheugen
op een veredeld balorkest (Los Lobos),
Stones- klonen (INXS) en de ’simple song with
a simple message’ ambiance van houthakker
Adams. Alleen 10.000 Maniacs (schattig,zie
foto) en een bijwijlen grootse Sting konden ons
echt boeien. Hiatt kon eventjes teren op z’n
"Have a little faith in me"- hype, maar mocht
niet zo ontroeren als eind ’87 in een Gents
proletarisch bastion. Ook kreeg ik meer en
meer het gevoel op een ’picknikweide met
animatie voor kinderen’ beland te zijn. Dat er
toeristen op de weide aanwezig zijn, tot daar
aan toe( wie zou anders al die top-acts betalen
?). Maar het feit dat ze op 15 meter van het
podium met het ganse gezin luidkeels overleggen waar ze de volgende zaterdag naar toe
zullen trekken (Walibi of de Meli), terwijl dat
Branford Marsalis staat te soleren , deed bij
mij de deur dicht. Voor mij zat de liefde met
TAV erop, Herman kon blijven kiezen voor
commercie of terugkeren naar zijn wortels.

Geen Ommekeer ?
Toen vorige maand de eerste namen doorsijpelden, werd het al snel duidelijk dat Sherman
dit jaar niet kinderachtig wou doen. Z ’n "Best
of'-affiche neemt voorgoed de twijfels bij
rock-minnend Vlaanderen weg. Voor het
eerst sinds jaren primeert kwaliteit terug op
harde valuta. TAV terug van nooit weggeweest?

De feiten
en niets dan de feiten.
T/W ’89 -1 en 2 Juli.

1. Pixies
2. Tanita Tikaram.
3. Nick Cave and The Bad Seeds
4. Robert Cray Band
— jaarlijkse brandweerinterventie —
5. ELVIS COSTELLO
6. R.E.M.
7. LOU REED!!
8. NEIL YOUNG!!!
- vuurwerk aangeboden door Humo -

Wie het kleine niet e e rt....
Nummer 1. en 3. zijn voor de zomerklas gepromoveerd van de Brielpoort tot de festvalweide.
De Pixies scoorden in een recent verleden met
"GIGANTIC" en behoren tot de zoveelste lichting gitaarbands. Dit jaar deden ze een opmerkelijke intrede op Futurama en beloven
dit in open lucht te herhalen.( vroeg opstaan is
ten zeerste aan te raden.) Voor de nachtraven
onder jullie die dachten dat Nick Cave het
daglicht schuwt,melden wij fier dat onze poète
maudit het ergst de blues te pakken heeft in de
vroege namiddag. Nog meer vitriool dan des
avonds? Lees nog eens Céline en ga alvast
gaan springelen.
Onder het motto "40 sfeermelodietjes bij gebraden ree" kan je je lekker in slaap laten
wiegen op het heetst van de dag. Over die
dame hoor je bij ons geen kwaad woord. Wat
is er heerlijker dan lunchen met Tanita ? Een
licht aperitiefje op het juiste moment is nooit
weg, het moeten niet altijd kathedralenstormen zijn.
Er is op de ganse affiche maar één naam waarmee ik het moeilijk heb, nl Robert Cray. Ik ben
volslagen voorstander van zijn versie van de
blues, maar hoor hem het liefst in een kleinere
omgeving (A.B.,Peer...). Hij doet geen vlieg
kwaad met zijn muziek, maar aan één middagdutje hebben we ruim voldoende. Herman,
kan je in extremis robert van zijn paard laten
vallen en nummer 7. en 8. elk een half uur
langer laten spelen ? Dank bij voorbaat.
Na de obligate hollandermopjes van Guy Mortier, de interventie van de brandweer en een
stevige portie junkfood, kunnen we overgaan
tot het lichtjes briljante tweede deel:

I guess that I’m dumb cause I
know i ain’t smart, but deep
down inside I’ve got a Rock
and Roll Heart.
Toen de Beat Farmers in ’86 openden met de
profetische woorden "at the end of every hard
day, people find some reason to believe" (van
Bruce S.) konden ze onmogelijk weten dat
Elvis Costello zo’n 12 uur later geloof zou
schenken aan duizenden door regen (en S.M.)
ontmoedigde festivalgangers. Elvis was toen
voor de tweede keer te gast op TAV en gaf in
tegenstelling tot zijn eerste (zatte) verschijning
aldaar een zeer gesmaakt optreden. Eerder
dat jaar was ’King of America’, een rustige
door T- Bone Burnett geproduceerde plaat,
verschenen. Maar i.p.v. het door mij gevreesde

nachtmutsje trakteerde hij ons op een pompend rockoptreden. Vergezeld door z’n old
time buddies: the Attractions, speelde hij vooral nieuw materiaal( die eind ’86 op Blood en
Chocolate verscheen). Aan de kwaliteit van
Spike te oordelen, zal hij op 1 en 2 juli terug
van jetje Geven.
Van REM op TAV herinner ik mij enkel een
geschift uitziende zanger die op de tonen van
"Radio Free Europe" ietwat bizarre danspasjes waagde, die verrekt goed geleken op
een epilepsieaanval. Dat ze tegenwoordig zeer
popu geworden zijn dien ik u niet diets te
maken. Vijf Lp’s later kunnen ze bogen op een
reeks sterke nummers die de kenner in u zeker
zullen behagen.

’No one plays LOU REED
better than LOU REED.’
Ooit wil ik de wereld verbazen met een thesis
waarin op ondubbelzinnige wijze wordt bewezen dat ’Sweet Jane’ het begin en hel einde is
van alle muziek. De componist van van dit
kleinood, Lou Reed, bombardeer ik tot de
grootste genie dat het menselijk ras ooit voortgebracht heeft. Hij is één van de weinigen die
er ooit in geslaagd is, m’n leven aangenamer te
maken d.m.v. een simpele rocksong. Z ’n oneliners, z’n droge stem, z’n simpele arrangementen (’iedereen die er langer dan 5 minuten
over doet om een song van mij na te spelen is
een idioot’), z’n levensfilosofie, z’n arrogantie,
z’n imago.... beheersen nu al jaren mijn geestesleven en ik kan niet zeggen dat ik het onaangenaam vind. Op TAV ’84 slaagde hij er op
meesterlijke wijze in om zichzelf terug tot leven te roepen. Negentig minuten pure poëzie
op rockmuziek gaven mij na afloop het gevoel
dat ik alles in het leven nu wel meegmaakt had.
Gelukkig waren er toen geen messen in de
buurt..., anders had ik nooit ’Mistrial’ en ’New
York’ gehoord. Op z’n nieuwste bijt hij terug
van zich af, het is een laatste wanhoopskreet
van een geboren New Yorker die met tegenzin
vaststelt dat z’n geboortedorp in de HUDSON
aan het wegzinken is. Begin Juli doet hij terug
ons land aan, vergezeld met meester van Backlé zal ik zowel T als W aandoen opdat mij
niemand achteraf zou kunnen zeggen dat hij
op de ene weide beter presteerde dan op de
andere; Reed heeft geen nood aan opwarmen.

Rock and Roll will never die...
M’n eerste LP die ik ooit eigenhandig aangeschaft heb,was ’Decade’ van Neil Young. Daar
het exemplaar van mijn oudere broer zowat
grijsgedraaid was, besloot ik om met mijn
eerste zakgeld de beste collectie rocksongs aller tijden in vernieuwde versie aan onze commune te schenken. Samen met Live Rust en
Rust Never Sleeps vormen zij de soundtrack
van mijn jeugd.
De eerste die nu nog durft te beweren dat
YOUNG een hippie is, mag op de redactie een
portie muilperen komen afhalen. Samen met
Lou Reed was hij de enige die door de punkers
au serieux genomen werd. Later is hij door
talloze gitaarbands gecoverd en zelfs één
keer(door The Mission)verkracht.
De laatste jaren veranderd hij constant van
typetje maar blijft consistent in het afleveren
van kwaliteit.Zowel live als op plaat streeft hij
naar de absolute top.Een bewijs hiervan is het
feit dat hij eerder dit jaar wel op de
C&S&N&Y rëunie- lp te horen is, (hij staat
trouwens borg voor de zeldzame hoogtepunten op die LP) maar halsstarrig weigert om
met hen op tournee te gaan. Eén TV- interview met David Crosby was voldoende om de
houding van N.Y. te begrijpen. Neil brandt
liever op dan langzaam weg te kwijnen tesamen met 3 vadsige koningen. Op hemelvaartsdag ’87 blies hij zonder problemen in Vorst de
8000 aanwezigen omver.
Een optreden van hem bevat naast stevig gitaarwerk (Like a hurricane, welfare mothers,
Hey hey my my, Down by the river) ook een
greep uit zijn acoustisch werk. Deze keer komt
hij niet met Crazy Horse maar laat hij zich de
blues toeschuiven door The Bluenotes, een
combo waarmee hij vorig jaar de schitterende
lp ’This note’s for you’ opnam.
TEKST: Wim Defoort
Foto 10.000 Maniacs: Peter De Bruyne.

BLAST FROM TH E PAST
VAN ONZE CORRESPONDENT UIT NEW YORK:
"IK ZAG DE TOEKOMST VAN DE ROCK AND ROLL,
DE NIEUWE DYLAN... Z’N NAAM IS ’ROBERT ALLAN
ZIMMERMAN.’
Bob Dylan Komt op 11 juni naar Vorst, ik ken
er die voor minder j uichen of huilen (examination blues). Al van ’66 (het jaar dat Dylan met
z’n moto overkop ging) is men op zoek naar de
nieuwe Dylan. Zo zijn talloze debutanten met
Dylan vergeleken (Springsteen, Billy Bragg...),
maar geen één heeft het ooit waargemaakt,
omdat elke vergelijking met Hem zinloos is.
Najarenlange speurtocht vond Schamper dan
toch een nieuwe Dylan, nl Dylan zelf tijdens
het slot van zijn amerikaanse tournee. Op 17
oktober gaf hij een staaltje van zijn wederopstanding in the Radio City Music Hall te New
York. Na een totaal te verwaarlozen Tony
Childs kwam Dylan het podium op tesamen
met drie jonge turken. Van het begin (’Subter-

ranean Homesick Blues’) werd al vlug duidelijk dat we hier te doen hadden met een stukje
doodgewaande Zimmerman. Er werd stevig
gerockt en de meester scheen zich te amuseren, hij waagde het zelfs om het publiek meermaals aan te spreken. Dat z’n stem er nog
nasaler op geworden is kwam zijn nummers
enkel ten goede. Vooral het onbekend ouder
werk passeerde onze buis van Eustachius.
Na een half jaar pauze, waarin hij ondermeer
deel uitmaakte van The Traveling Wilbury’s,
begint hij terug met het Live-werk in Europa.
Brussel ligt helemaal op het begin van zijn
tournee, de kans dat het klad erin zit is dus
Quasi nihil.(WD)

VOOR EEN ZWIJNTJE KLEIN EN FIJN MOET JE BIJ
PINK FLOYD ZIJN....
Vroeger kon je Napels zien en dan sterven...
Nu moet je minstens één keer in je leven het
zwijn van de Floyd gezien hebben. Je weet wel,
dat immense varken dat ze nu al jaren met zich
meezeulen. Of de versie Van Pink Floyd nog
iets te maken heeft met de ’The Pink Floyd
Sound’ uit de beginjaren valt te betwijfelen.
Sid Barett, de geestelijke vader van het gezelschap, verliet in ’68 al de groep en zou naar
verluidt terug bij zijn moeder ingetrokken zijn.
Roger Waters houdt zich heden ten dage op
zijn solo-lp’s bezig met het uitpluizen van het
oorlogsverleden van zijn vader. Iets wat hij al
deed op The Wall en één keer teveel op The
final Cut.
Maar niet getreurd, anno ’89 ga je niet meer
naar The Floyd voor individuen. A Momentary Lapse of Reason- concert staat garant voor
de beste show die je in het rockcircuit kan
krijgen. De beste klank, de beste video’s, de
beste lichtshow en de meest verbluffende effecten ever seen. En de muziek ? Die krijg je

ook, het eerste deel begint met ’Shine on you
crazy diamond’ de uit Wish you were here
afkomstige ode aan Sid Barett. Verder krijg je
voor de pauze vrijwel de hele Momentary
lapse of., repertoire die het vooral van zijn
speciale geluidseffecten moet hebben. Na de
pauze komt ook de gewone muziekliefhebber
aan zijn trekken. Je kan zoveel lachen met P.F.
als je wil, maar zelfs de meest stoïcijns aangelegde toeschouwer verliest zijn kalmte bij het
aanhoren van hun Greatest Hits (Money, another brick in the wall, wish you were here...).
"The delicate sound of Thunder", een liveregistratie van hun laatste tournee,toont aan
dat de klassepaardjes van weleer op voortreffelijke wijze door de nieuwe bezetting gebracht worden. De songs klinken verdomd fris
en het is raar vast te stellen dat een groep die
het vooral van zijn effecten moet hebben, ook
zonder overeind blijft.
13 Mei te Werchter, een aangename verpozing in uw Blok.(WD).

HUIS VAN VERTROUWEN

Hé hé, was me dat even slikken, zeg. Ik vermoed dat mannen die beweren volwassenentijdschriften te kopen voor de lectuur en niet
voor het vlees, zoals ieder normaal mens
pleegt te doen, dit soort potige taal bedoelen.
Laat er ieder geval geen twijfel over bestaan:
Geeraerts is weer helemaal de oude geworden.
Wie de proef op de som wil maken, kan trouwens terecht in de vier GANGREEN-episodes, die in twee hele mooie banden opnieuw
uitgegeven zijn, eveneens bij Manteau natuurlijk. Wie het niet zo begrepen heeft op smakelijk beschreven geslachtsgemeenschappen kan
nog ruimschoots aan zijn trekken komen in de
rest van het boek. Er zit van alles wel wat in:
griezelverhalen, horror-stories en erotische
misdaadverhalen, naast de klassieke whodunits. Geeraerts heeft zijn vakmanschap in deze
materie al meer dan eens op overtuigende
wijze bewezen in soms wel wat te gezwollen en
uit de hand lopende romans. In deze verhalenbundel is de ouwe dan ook op zijn best:
smeuige taal, een ongebreidelde fantasie en
een moordend tempo. Wie niet vies is van af
en toe een gezellig potje vertier, zal dit lusten.
Hoe doet er niet echt toe: in één ruk of in
langzame, genoeglijke likjes en beetjes, maar
smaken zal het. (Piever)

UIT ONZE BOEKENKAST
MMMOORDGRIET
The times, they are a-changing... Anno 1989
staan de initialen MM niet meer voor een
vleugje briljantie, gesmoord in liters stil verdriet en oprechte pijn. Voortaan sieren ze de
rug van een nieuwe reeks boeken, waarmee
Vlaanderens meest prestigieuze uitgeverij een
stevige stek hoopt te verwerven op de - financieel bijzonder aantrekkelijke - ontspanningsliteraire markt. Wie de actualiteit de laatste
tijd een klein beetje gevolgd heeft, weet waarover ik het heb. Het kind heeft immers een
naam; het werd - heel opportunistisch - MANTEAU MISDAAD gedoopt.
"EEN DAG VAN SCHAAMTE", een gefingeerd misdadig achtergrondrelaas van het
Heizeldrama, van de Antwerpse boekhouderschrijver Bob Mendes, mocht vorig jaar met
luide trom aftrappen. Wij hebben er ons destijds al uitzonderlijk lovend over uitgelaten en
nu schijnt de rest van de wereld ons in ons
enthousiasme te volgen. Het boek oogst naar
verluidt nogal wat sukses op de Amerikaanse
markt en zou binnen afzienbare tijd zelfs verfilmd worden.
Mendes heeft zich blijkbaar voorgenomen om
het niet bij deze ene voltreffer te laten. Hij
heeft zijn fijne neus voor topics met actualiteitswaarde nog eens gesnoten en zag tussen
de snottebellen en neusresten in dat de bouw
van de kanaaltunnel nog nooit in een literair

werk behandeld was. Werk aan de winkel dus
en Mendes liet zich dat geen twee keer zeggen:
meteen werd "HET CHUNNEL-SYNDROOM" aangeboord. Het resultaat moet
nu zo ongeveer in de winkel liggen. Als we de
persbrochure mogen geloven, kan het de vergelijking met zijn illustere voorganger best
doorstaan: "Accurate research zorgt ervoor
dat realiteit en fictie hand in hand gaan in een
uiterst spannende roman, waarin de hoofdpersonages met psychologische trefzekerheid
worden getekend." Wij sparen onze superlatieven nog even op, tot na de lectuur wellicht.
Eind vorig jaar verschenen nog twee nieuwe
delen in de MM-reeks: "WOLVEN" (Axel
Bouts) en "KOUDE KUNSTJES" (Bart Holsters). Deze niet onaardige misdaadromans
verraden vanuit iedere porie hun oer-Vlaamse
geaardheid en komen er ook vierkant voor uit.
In de eerste wordt een succesvol én corrupt
CVP-politicus annex industrieel om het (rijkelijkmet Romeinse uitspattingen bezaaide) leven gebracht; in de andere worstelt een Antwerpse detective met identiteitsproblemen,
die hij pas kwijtspeelt, als hij zijn hartje kan
ophalen aan een mysterieuze moordzaak.
Ontdaan van alle vermeende pretentieuze literaire eisen kunnen deze boekjes wel een prettig stranddagje garanderen.

Roffel de trommels, streel de trompetten en
maak vooral uw oren wakker, want ze zullen u
niet geloven: Jef Geeraerts heeft (alweer) een
nieuw boek uit en dat amper een half jaar na
de jongste boekenbeurs. Mogen we deze gebeurtenis bezingen als een roerende illustratie
van de alom geroemde goeie ouwe Vlaamse
werkkracht of is het eerder een staaltje van
commercieel opportunisme? We worden al
heel wat wijzer, als we de verantwoording
achteraan het boek lezen. "HET HUIS GENAAMD LES HêTRES" is een samenraapsel
van acht verhalen, die de laatste zeven jaar
gepubliceerd zijn in PLAYBOY, DE GELDERLANDER en andere Nederlandse tijdschriften en jaarboeken.
PLAYBOY, zei u? Er gaat u misschien een
lichtje ’op’, als u het volgende leest: "...ik lik
behoedzaam de vochtige roos, ik voel extatisch
de sluitspier open en dicht gaan, ik omvat het
harde, gespannen scrotum en wacht hijgend
op de bekende samentrekkingen die enkele
tellen later, met ritmisch, versnellend gestoot
plaatsgrijpen, ik help hem zielsgelukkig zijn
kloppende, tenslotte losbarstende orgaan tot
de laatste druppel leeg te rukken, het geil loopt
over haar vuurrode spleetje, ik duw de jonge
bosgod opzij en lik het slijm op dat naar oranjebloesem proeft..." (een willekeurig fragment
uit het slotverhaal).

’Het Huis genaamd Les Hêtres’ en de andere
hier vermelde werken, verschenen allen bij
uitgeverij Manteau.

LEZERSBRIEVEN
ik het zelfs niet hebben, om deze vrije lustbelevers vooral de aandacht niet te geven waar ze
om vragen.
Het PFK zou een interessante groepering
kunnen en moeten worden. Daarvoor moet ze
echter meer op de voorgrond treden, zich
daadwerkelijk pluralistisch opstellen en geen
clubje blijven van een stel geselekteerde verenigingen. Misschien zouden degenen die nu de
touwtjes in handen hebben eens moeten polsen bij de doorsnee student hoe hij het PFK wil
zien, in plaats van louter hilariteit opwekkende
info-krantjes te verspreiden.
Peter Deckmyn
N O O T VAN D E REDACTIE:
Peter heeft zijn roeping gemist.

Peter Deckmyn waarschuwt:
Niet dat ik er plezier in vind andere mensen af
te breken, maar wel uit een zekere bezorgdheid en interesse, wilde ik graag enige kritische bedenkingen kwijt omtrent het Politiek
en Filosofisch Konvent (PFK). Alhoewel het
PFK "naar eigen zeggen" alle studenten verenigingen met een politieke en/of filosofische
ideologie vertegenwoordigt, is er toch een
grote apathie vanuit de gehele studentengemeenschap. Dit is meer dan betreurenswaardig, omdat wij als studenten met een intellectueel bevoorrechte opleiding toch wel een
beetje het geweten en het aangezicht van de
volgende generatie zullen vormen. De reden
voor dat gebrek aan engagement mag echter
niet alleen bij de student gezocht worden.
Om te beginnen leven we in een tijdsgeest van
algemene permissiviteit. Nog nooit is bv. het
milieu er zo slecht aan toe geweest, en alhoewel men het beseft, blijft men een verkeerd
consumptiepatroon behouden. Verder mogen
universele morele wetten en richtlijnen nu zomaar met de voeten getreden worden. Het
recht om met iemands geloofsovertuiging de
spot te drijven primeert op de plicht om andermans mening te eerbiedigen. Ten opzichte van
sociale en maatschappelijke problemen is men
laks en week. Met veel pretentie schudt men
voor problemen aan de andere kant van de
wereld een pasklare oplossing uit de mouw,
terwijl men hier verder profiteert van dezelfde
wantoestanden die men daar aanklaagt. Mensen die nog beginselvast durven te zijn, worden
bestempeld als "uiterst rechts" en uitgejouwd
voor oerconservatief. Vrijheid die het eigenbelang dient is de hoogste norm. De samenwonende yuppie is het modebeeld.
Dit alles wordt ons althans zo door de media
voorgehouden tot we uiteindelijk geloven dat
we zo geworden zijn. Velen -waaronder ongetwijfeld ook studenten- geloven echter nog altijd in de waarden van het gezin, het werk, en
in iets dat de mens overstijgt. In het huidige
tijdsklimaat durven weinigen echter hun eigen
mening verwoorden, en is er bijgevolg ook
weinig of geen interesse voor verenigingen die
zich bezig houden met politiek of ideologie.
Misschien een belangrijker verklaring voor de
"afgang" van het PFK, is het beeld dat de
modale student er zich van vormt. Het PFK
kan helemaal geen geloofwaardigheid uitstralen of representativiteit eisen in naam van de
studentengemeenschap, omdat het zelf bepaalt wie wel en wie niet in het PFK mag
zetelen. Verder kiest het zichzelf een voorzitter en bestaat het voor een belangrijk deel uit
een bende nutteloze navelstaarders die zich
groeperen in enkele zgn. progressieve verenigingen. Is het dan ook niet verwonderlijk dat
vele studenten nogal terughoudend staan tegenover het geheel van die groeperingen?
Nemen we bv. het Anarchistisch Kollektief dat
als doel heeft "een sociale toestand uit te bouwen zonder ook maar enige vorm van gezag",
wat onvermijdelijk leidt tot de wet van de jungle, het recht van de sterkste. Slechts weinigen
onder ons zullen niet beseffen welke rampzalige gevolgen zulke ideologie heeft. Dit geldt
trouwens ook voor het ideeëngoed van de Socialistische Jonge Wacht. Volgens hen "moeten er geen hervormingen komen die enkel de
scherpe kantjes (van de maatschappij) afronden, maar moet de maatschappij in haar geheel veranderd worden. Revolutie dus...". Dit
gedachtengoed is sterk analoog met dat van de
Marxistisch-Leninistische Beweging die ook
nog " een onteigening zonder schadeloosstelling van de banken, holdings, multinationals"
wil doorvoeren. Over het Roze Geweertje wil

pagne voeren om met een groot stemmenaantal z’n ijdelheid te strelen. Moet kunnen.
Misschien slaagt Filip Lefevre erover twee jaar
wel in zijn mandaat te laten verlengen zonder
verkiezingen, net zoals ie al deed voor zijn job
als beheerder van De Brug. Vooral de kumul
van die 2 mandaten is intelligent bekeken. Machiavelli had het nog moeten meemaken: kontroleur en gekontroleerde tegelijk. En dan die
sublieme slogan van onze nieuwe Zonnekoning: "Er had hier evengoed een ernstige slogan kunnen staan!". Waarom ook, studenten,
intellektuelen, de toekomstige kaders van de
maatschappij, stemmen toch veel liever voor
een heuse New Beater dan voor iemand die
over programma’s zit te leuteren.
Het voordeel van de Belgische studentenpopulatie is dat ze relatief jong is en doorgaans
slechts vier jaar op de unief zit. Anders zou ze
merken dat de "programma’s" die de kandidaten in Schamper schreven net dezelfde waren
als in ’87, ’85, ’83 en zo terug tot ’71. Alleen
Erasmus kwam pas in een programma van ’87
voor. Maar alles wordt nu wel voorgesteld als
hoogst origineel. Wat kan het ons schelen uiteindelijk? Maar in alle ernst: misschien zou
men de studentenmandaten in de Raad van
Beheer beter onbezet laten tot de studentenbeweging weet wat ze ermee wil aanvangen.
Met zo’n demokratie, wie heeft er nog een
diktatuur nodig?
Geert Mareels, student-lid van de RvB 19851987
N O O T VAN DE REDACTIE:
Beste Tobias, beste Geert, beste al de rest,

VERKIEZINGEN 1
Beste Schamper,
Ik vind het onverbloemd schandalig, de manier waarop de verkiezingen geïnterpreteerd
worden door enkele waarde kandidaten.
Ploegen van Filip Lefevere die papieren staan
uit te delen aan de verkiezingslokalen, Geert
-dik in orde?- Lambert die (bijna) de ingang
blokkeert aan het adviescentrum.
Ronduit schandalig.
Bij de "echte" verkiezingen kan en mag dit niet,
en hier blijkt alles toegelaten te zijn.
Verbolgen groetjes,
Tobias De Pessemier

VERKIEZINGEN 2
(DE TIJD VAN TOEN...)
Beste Schamper,
Jullie hadden beter moeten weten! Toen jullie
me in Schamper 267 citeerden, vroegen jullie
gewoon om een reaktie. Wij, oude zakken,
leven in de vaste overtuiging dat het in onze
tijd beter was en laten geen gelegenheid onverlet om dat te verkondigen. Zelfs Plato kafferde
reeds op de jeugd van tegenwoordig...
Nu wordt van een voorbij mandaat in de Raad
van Beheer zelden of nooit een evaluatie gemaakt. Na ons mandaat kan Bernard Mazijn
alvast terecht stellen dat hij 25 miljoen had
gewonnen voor de Sociale Sektor, en de exbeursstudenten hebben dankzij het ’voorstel
Mareels’ nog steeds slechts (?) 5000 frank inschrijvingsgeld te betalen maar aangezien we
geen kandidaten waren in ’87 hebben we nooit
geweten of de studenten dit leuk vonden. Wie
wel werd herverkozen was Dominique Bernard die ik in de Raad nooit iets relevants heb
weten zeggen, en ook de voorbije twee jaar het
zwijgen als strategie aanhield. Misschien heeft
de huidige studentenbeweging ook niets meer
te zeggen?
Zelfs op de Koloniale kas voor pensioen alwaar ik dezer dagen een niet onaardig inkomen verwerf (een job die ik ongetwijfeld te
danken heb aan mijn mandaat in de RvB) hoor
ik al eens iets over de teleurgang van De Brug.
Het lijkt me dat de Sovjets al hun afgedankte
methodes in de Sl. Pietersnieuwstraat dumpen. Als iedereen applaudisseert voor de
eerste ’echte’ verkiezingen voor de Opperste
Sovjet met minstens twee kandidaten voor elk
mandaat, wat moeten we dan denken van de
RvB-verkiezingen waar alvast drie zetels opgevuld zijn? Temeer aangezien in die fakulteiten
de potentiële konkurrentie een beetje ’onder
druk’werd gezet. En dan wel een barnumkam-

In de vorige Schamper schreven we al dat de
verkiezingen verre van proper te noemen zijn.
Het gedoe rond Sven Jacobs, die een plaats in
de sociale raad beloofd kreeg op voorwaarde
dat hij zich zou terugtrekken uit de verkiezingsslag is maar één voorbeeld.
De machtscumulatie van Filip Lefevere, studentenbeheerder en nu ook nog studentenvertegenwoordiger, is een tweede voorbeeld.
Verder worden er achter onze rug dingen afgesproken die aan het despotisme grenzen. De op
handen zijnde hervorming van de GSR, waardoor de rechtstreeks verkozenen en de onrechtstreeks verkozenen (uit de sociale raad) de
helft van de GSR zouden uitmaken, is te beschouwen als een flagrante schending van elk
gevoel voor verhoudingen. Hoe kan de GSR, in
se een adviesorgaan voor de sociale raad, zijn
taak nu naar behoren vervullen, als ze al voor
de helft bestaat uit uit die personen (van wie niet
bekend is in hoeverre ze deze hervorming steunen) die ze zou moeten adviseren en controleren?
Wat hier gebeurt, is haast niet te geloven. De
mensen die in Brussel zetelen, zouden hier eens
leerschool moeten lopen, en het parlement
wordt op slag zo corrupt als de studenten.

VLAANDEREN AGAINST
KANKER
Kathy Lindekens, regisseur-omroeper bij
BRT 1 radio, heeft het vuur aan de lont gestoken. Ze wil nu tot 14 mei Vlaanderen in beweging zetten om geld, veel geld op te brengen
voor het kinderkankerfonds en voor fundamenteel kankeronderzoek.
In het radioprogramma "Kwistig met muziek"
liet Kathy Lindekens vorig jaar horen dat zij
graag een benefiet zou organiseren ten bate
van het Belgisch Werk tegen Kanker. Rond
haar vormde zich een werkgroep die de aktie
"Kom op tegen kanker" op het getouw zette.

Snel was het idee geboren om op 14 mei een
groot benefietconcert te organiseren in de
Antwerpse Koningin Elisabethzaal.De lijst van
de artiesten, die hun medewerking verlenen, is
reeds zeer indrukwekkend. BRT radio en
BRT televisie zenden het concert rechtstreeks
uit. In de voorafgaande weken zullen talrijke
advertenties (op aanplakborden, in dag- en
weekbladen en op radio en TV) de aandacht
vestigen op deze aktie. Stickers, badges en
T-shirts zullen te koop aangeboden worden.
Verenigingen en groepen zullen deze gadgets
bestellen en verkopen. Eigen initiatieven worden uiteraard erg gewaardeerd.
De aktie "Kom op tegen kanker" heeft tot doel
middelen te vinden om twee facetten van kanker te steunen: het wetenschappelijk onderzoek van kanker en het kinderkankerfonds.
Meer bepaald zal veel aandacht gaan naar een
pilootproject (een thuisbegeleidingsproject)
van het belangrijkste kinderkankercentrum
(UZ Gent). Het is goed bekend dat het Gentse
Universitaire Ziekenhuis reeds meer dan 50
jaar veel aandacht besteedt aan het kind met
kanker. De kinderkankerafdeling is trouwens
uitgegroeid tot een centrum met aanzienlijke
reputatie in de strijd tegen deze vreselijke
ziekte. Ieder jaar opnieuw worden meer dan
60 kinderen naar dit centrum verwezen voor
diagnose en behandeling.
Behandeling van kinderkanker is ingewikkeld
en belastend voor kind en omgeving en duurt
vaak zeer lang. De onvermijdelijke ziekenhuisopnames voor kinderen met kanker zijn vaak
extra lastig omdat de behandelingsmethodes
niet eenvoudig zijn.
Het is echter dankzij deze behandelingen dat
de overlevingskansen van deze kinderen aanzienlijk gestegen zijn. Voor 50 jaar was genezing van kinderkanker zeer zeldzaam. Tegenwoordig geneest minstens 60 procent van de
kinderen. Op de kinderkankerafdeling van het
UZ Gent worden meer dan 500 kinderen die
hun ziekte overwonnen hebben, gevolgd.
Tijdens de behandeling is terug naar huis gaan
telkens opnieuw voor ieder kind een belangrijke gebeurtenis. Indien dit kinderkankercentrum zou kunnen beschikken over een begeleidingsploeg (arts, verpleegkundige, psychosociaal werker) dan zou het mogelijk zijn
bepaalde behandelingen thuis te geven; het
zou ook mogelijk worden voor kind en ouders
veel concreter (en voor hen veel praktischer,nl.
thuis) te helpen met raad en daad, wanneer zij
het moeilijk hebben.
De thuisverplegingsploeg zou samen met de
huisarts en de lokale verpleegkundigen kunnen instaan voor een beter opvang van kinderen, die niet meer kunnen genezen. Dezelfde
ploeg zou de ouders, die een kind verloren
hebben, verder thuis kunnen begeleiden; tenslotte zou het nuttig zijn dat de verpleegkundigen, die in een kinderkankercentrum werken,
af en toe eens een bezoekje brengen aan kinderen, die genezen zijn, en waar zij, als verpleegkundigen, een zeer belangrijke bijdrage
toe geleverd hebben.
Ieder die zich wil inzetten om een steentje bij
te dragen, hetzij individueel, hetzij door een
lokaal initiatief, zal zich kunnen wenden tot de
reeds bestaande provinciale komitees. Ook in
het UZ te Gent kan men zijn ideeën en zijn
steun verlenen aan mensen, die helpen deze
aktie tot een goed einde te brengen.

Oost-Vlaams komitee:
Regionaal platform O.VI. van
het BWK
Grauwpoort 2
9000 Gent
tel: 091/234040
091/ 746654 (privé)
contactpersoon: Pascal Pius
UZ Gent:
contactpersoon: Yves Benoit
Kinderkankerafdeling, 3K6
Klin, voor kinderziekten
tel: (40) 3576

N O O T VAN DE REDACTIE:
Hup die tumor!

IF VOTING WOULD CHANGE THINGS...

THE SHOW GOES ON
Woensdag, 19 april, 15u00. Enkele zenuwachtige kandidaten hebben zich in het studentenhuis verzameld. Geert Lambert loopt te
ijsberen, terwijl Filip Lefevere zijn nagels reduceert tot enkele milimeters. Iedere keer als
de telefoon rinkelt, vliegt de studentenbeheerder op. Jammer, ’t was weer iemand die vroeg
of hij met de dienst huisvesting verbonden was.
Jean-Louis Herrier, coördinator van de
11.11.11.- actie neuriet de Brabançonne, terwijl enkel fans van de kandidaten verstoppertje spelen. Schamper luistert ondertussen
de telefoon af en komt heel wat te weten over
het liefdesleven van de PFK- voorzitter, maar
nog niets over de uitslagen.
Ander kandidaten zijn er nog niet te zien.
Waarschijnelijk zitten ze allemaal op moeders
schoot te bibberen.
Ail quiet on the students’ front.

HET OORDEEL
Rond half vier lopen de eerste uitslagen binnen. Geert Lambert, voor wie de prognoses
zeer positief zijn, weigert te geloven dat de
cijfers van Alain Matton en hem niet omgedraaid zijn.
Om vier uur is het studentenhuis al veranderd
in een heksenketel met rinkelende telefoons,
schreeuwende mensen en een constant veranderend score-bord. Het ziet er niet alleen
steeds gunstiger uit voor Geert Lambert, maar
ook wordt het duidelijk dat de oproep van
Frederik Wittock in de L&W dat de twijfelaars
best op Lambert moesten stemmen, geen windeieren heeft gelegd: het is ten koste van zijn
eigen stemmenaantal gegaan. Wat Filip Lefevere betreft: zijn stemmenaantal schiet plots
de hoogte in als de resultaten van zijn eigen
faculteit binnenlopen.
Sara Deckmyn hangt de hele tijd ergens in het
midden te zweven en ook voor haar geldt het
resultaat van haar oproep om voor Lambert te
stemmen.
Alain Matton heeft gekregen waar hij om
vroeg: in elke faculteit kan hij op een gemiddelde van zo’n 6 procent van de stemmen
rekenen: rechts en extreem-rechts weet waar
hij voor staat. De rest weet het ook, zodoende...
Tenslotte bezorgt Martine Klaassen de aanwe-

zigen redenen om verbaasd te zijn. Rond half
vijf wordt duidelijk dat ze de verwachte 800
stemmen ruim zal overschrijden. De MLB zal
dat natuurlijk uitleggen alsof hun ideologie
eindelijk (na 70 jaar) begint aan te slaan, maar
haar hoge score is veel meer te wijten aan het
"stem vrouw-effect", dan aan een plotse stalinisering van de studentenpopulatie. En wees
nu eerlijk, wie kijkt nu niet liever naar het
snoetje van Martine, dan naar de blauwe schijn
op Alain’s gezicht?

TELBUREAU 4

(Diergeneeskunde en HILO, geneeskunde en
farmacie, economie)
Sara

117

M artine

94

Geert

764

Filip

610

Alain

108

Frederik
Blanco

43

Om vijf uur waaien de twee spionnen van
wacht toe. Mét hen dwarrelen ook de definitieve resultaten binnen. Ons rest nu alleen nog
ze u te verkondigen en dan kan u zich overgeven aan eindeloze discussies over het hoe en
waarom van (de) verkiezingen.

Sara

239

M artine

345

Geert

417

Filip

768

Alain

129

Frederik
Blanco

123
255

TELBUREAU 1

(Toegepaste wetenschappen, L&W,rechten)
Sara

481

Martine

278

Geert

583

Filip

107

Alain

124

Frederik

279

Blanco

138

TELBUREAU 2

(Toegepaste wetenschappen, L&W, rechten)
Sara

266

Geert

523

Filip

108

Alain

110

Frederik

343

Blanco

141

TELBUREAU 3

(Farmacie,Wetenschappen, pol. & soc. en
rechten)
Sara

248

Martine

298

Geert

691

Filip

533

Alain

157

Blanco

TELL ME WHY
Het lijkt ons even nuttig de uitslagen te verklaren, want schijn bedriegt maar al te vaak. Dat
de nederlaag van Frederick Wittock geen nederlaag is, hebben we hierboven al gezegd,
maar wat dan van Sara, die toch ook zeker
verkozen was? De verklaring is niet alleen te
zoeken in het "stem vrouw-effect", maar tevens in het feit dat Sara als praeses erg geliefd
is in haar eigen faculteit en dat Frederik de
dames onder het kiezerspubliek vertelde, dat
ze ook net zogoed een dame konden steunen.
Filip Lefevere is andere koek. Hij eindigde als
tweede, wat voor iemand die zeker al verkozen
was, toch een eigenaardige score is. Niet dat
we Filip het niet zouden gunnen, maar het is
een feit dat zijn maandelijkse persconferenties
als studentenbeheerder er voor iets tussen zitten. Lefevere is een bekende naam in het studentenmilieu, in ieder geval bekender dan de
andere kandidaten. Dit blad bekent eveneens
schuld.

477

M artine

Frederik

Door het feit dat één faculteit maar één verkozene kan hebben, op voorwaarde dat er minstens vier faculteiten meedoen, wordt Martine
Klaasen van het toneel verwijderd en wordt ze
opgevolgd door Frederik Wittock. Voor Alain
Matton geldt die troostprijs niet.

151

TELBUREAU 5
(landbouw, PPW, Management en economie)

HET LAATSTE

Matton die amper 678 stemmen vergaarde,
wat 6,6% van het totaal uitmaakt.

77
178

Na deze indigestie van cijfers weet u natuurlijk
nog niets. Op de eerste plaats eindigt Geert
I^ambert met 2978 stemmen, zijnde 29,3 %.
Hij wordt op de voet gevolgd door Filip Lefevere met 2126 stemmen, m.n. 20,9%. Ongeveer 800 stemmen lager staat Sara Deckmyn
met 1342 stemmen, wat 13,2% van het totaal
uitmaakt. Martine Klaassen staat achter haar
te trappelen met 1281 stemmen ofte 12,6%.
Frederik Wittock eindigt met 883 stemmen
(8,6%), net iets meer dan de heer Blanco, die
8,5% scoort. De rij wordt gesloten door Alain

Vraag is nu, wat de studentenbeheerder van
plan is. Het feit dat hij nu een kumul heeft om
de vingers van af te likken, kan zich zowel op
positieve als op negatieve wijze uiten. Hij kan
zich inderdaad installeren in een ivoren toren,
maar voor het zelfde geld kan hij zijn overwinning (want dat is het toch) ten voordel van de
studenten gaan uitbuiten. Voor dit laatste hopen we, voor het eerste zullen we opmerkzaam
zijn.
En nu sluiten we de boeken en gaan we feesten. Het zijn per slot van rekening niet alle
jaren verkiezingen.
Idee
(m.m.v. Piever en Stefan Meeuws)

Moeder GSR en haar Spruyt

LEES DIT NU OOK EENS!
Vorige week woensdag heeft u naar godsvrucht en vermogen 4 studentenvertegenwoordigers voor de Raad van Beheer (RvB)
gekozen. We hopen dat u op dat moment
toerekeningsvatbaar was en wist in welke situaties u ’inspraak’ kreeg. Soms gebeuren er
namelijk vreemde dingen in het labyrint dat de
RvB, de Sociale Raad (SR) en de Gentse Studentenraad (GSR) omvat.
Zo stelde uittredend studentenvertegenwoordiger Vincent Spruytte, middels een brief van
enkele weken geleden, een punt op de agenda
van de GSR; een punt dat bepaalde wenkbrauwen onweerstaanbaar aan het fronsen bracht.
De GSR, herinner u ook Schamper 259, is min
of meer een lobby-apparaat dat samengesteld
wordt uit vertegenwoordigers van de verschillende konventen, waarvan het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK) doorgaans het meest
van zich laat horen. Hel PFK bestaal namelijk
zelf uit de meest uiteenlopende verenigingen
(zoals het liberale LVSV enerzijds en de Antiimperialistische Bond (AJB) anderzijds).
Vandaar dat het er soms al eens durft rommelen.

Dixit Spruytte
Wat Vincent Spruytte nu voorstelde was het
schorsen van de Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB), en het daardoor de financiële
middelen te ontzeggen waar elk PFK-lid recht
op heeft. Aanleiding hiervoor was de protestaktie die MLB voerde, samen met 3 A B W militanten, tegen de uitreiking van een omstreden eredoktoraat aan ir. R. Bruck van Sidmar,
op de laatste ’Dies Natalis’- viering. Het MLB

vreest namelijk dat dit eredoktoraat niet meer
was dan een symptoom van de steeds nauwer
wordende relatie tussen unief en industrie, een
evolutie die naar hun zeggen de akademische
vrijheid zwaar in het gedrang brengt.
Deze aktie werkte Spruytte danig op de zenuwen, allereerst omdat hij de ’Dies Natalis’-viering daarvoor niet de gepaste gelegenheid
vindt én omdat het "imago van de RUG" zou
geschaad worden. Voorts liet hij zich ontvallen
dat volgens hem het MLB niet tegemoet komt
aan de doelstellingen van het PFK. Ze zouden
geen klop doen (behalve studenten bedelven
onder pamfletten) en een marginale plaats innemen. En waarom zou er in meer dan één
linkse beweging geld geïnvesteerd moeten
worden? Volgens Spruytte is er namelijk geen
verschil tussen AIB en MLB, beide linkse bewegingen zijnde. Als het MLB aktie wil voeren
tegen Bruck, die toch zijn verdiensten heeft,
dan moeten ze dat op een "beschaafde" manier
doen, en niet met spandoeken op een plechtigheid als de ’Dies Natalis’-viering. Trouwens,
ze hebben er toch niet rechtstreeks mee te
maken. Het past ook niet dat studentenverenigingen zoveel tegen de schenen schoppen
van hun eigen instituut, de RUG. Allemaal
dixit Vincent Spruytte.

Dixit De Muynck
Het spreekt vanzelf dat MLB zich door deze
uitspraken stevig op de tenen getrapt voelt.
Woordvoerder Stefan De Muynck zet hun
standpunten uiteen. Allereerst had MLB reden genoeg om te protesteren tegen het eredoktoraat van Bruck: ook al zou MLB in haar

rangen géén studenten tellen die van ver of
dichtbij te maken hebben met sponsoring van
de industrie - wat niet het geval is, want in de
Fakulteitsraad Wetenschappen is iemand van
het MLB verkozen - dan nog heeft MLB zoals
elke andere vereniging het recht om voor haar
mening uit te komen. Iedereen heeft er immers belang bij dat profs en assistenten in
volstrekte vrijheid en neutraliteit kunnen werken; dat is volgens De Muynck trouwens al niet
meer het geval. Op Spruytte’s beschuldiging
als zouden ze op de ’Dies Natalis’-viering verschenen zijn met spandoeken replikeert hij dat
ze alleen in stilte enkele A3-affiches lieten zien.
Het echte tumult was afkomstig van de
ABVV-militanten. Trouwens, met alle respekl voor Vincent Spruytte, maar welke gelegenheid is er beter geschikt om te protesteren
tegen het uitreiken van een eredoktoraat dan
die uitreiking zelf?
Inzake het uitdelen van pamfletten op allerlei
gelegenheden, is De Muynck kort: ten eerste
kan MLB er niet aan doen dat de andere
verenigingen dit middel tot informatie van de
student niet gebruiken, en ten tweede vind De
Muynck dat het verbieden daarvan gelijkstaat
met het verbieden van vrije meningsuiting. Op
dit laatste punt kreeg de MLB trouwens gelijk
van het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK).

Dixit Schamper
Waar Vincent Spruytte in feite op aan stuurde,
was het verbieden van een vereniging omwille
van hun mening op een bepaald vlak. Wij van
Schamper zijn de eersten die onze haren voelen rechtkomen bij het vermelden van het idee
alleen al. In het verleden werd Schamper twee
keer verboden. Een eerste keer ging het om
een spotprent ter gelegenheid van het pausbezoek. De universitaire overheid was bepaald

niet ingenomen met onze "heiligschennis". De
tweede keer ging het over het vermelden van
een dik lichaamsdeel van een bepaald figuur
en haar incompetentie in de RvB en een
schijnbaar positievere benadering van een andere kandidaat voor de RvB. We kunnen u
geen namen geven, want we zijn nog altijd
getraumatiseerd. We weten dus waarover we
het hebben. Op het moment dat zonder slag of
stoot het recht op vrije meningsuiting wordt
opgegeven, is men niet ver meer af van het
verbieden van elke vrije pers. We geven toe,
veel pers zijn we misschien niet, maar we zijn
nog altijd vrij en hopen dat ook te blijven.
En ook al zijn wij geen fans van MLB (zie
hieronder), we kunnen het initiatief van Vincent Spruytte niet toejuichen, om eens een
eufemisme te gebruiken.
(Flor Verschaeve)

MLB flirt met RKW
en vice versa
Martine Klaassen, kandidaat voor de Raad
van Beheer, werd door verschillende verenigingen gesteund, o.a. de RechtsKritische
Werkgroep. De beloofde financiële steun
bleef uit en RKW probeerde (na de verkiezingen) haar schuld op een andere manier in te
lossen. Hun financieel verantwoordelijke
vroeg twee bestelbons aan die een totale som
van 2.500 Bfr. vertegenwoordigen. De bedoeling was, deze bons aan Martine Klaassen en/of
MLB te geven, bij wijze van kadootje. Maar
dat was buiten de waard gerekend. De subsidies van beide verenigingen werden tot nader
order geblokkeerd. Jammer, wij hadden ook
best graag een check ontvangen.
(Idee)

