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HALLO DAAR ( I ) !!!!!!!!!!
Inderdaad: Hallo Daar 

(I) !!!!!!! En p ro fic ia t! Dit 
maal heeft u onze welge-
meende gelukwensen 
méér dan verdiend. U heeft 
immers een Schamper in 
de wacht gesleept, en al 
weet u het zelf nog niet: dit 
zal uw leven totaal veran-

deren. Vergeten zijn voortaan de kille winteravonden 
zonder ook n iaar iets om u aan ie verwarmen, amen en uit 
de eenzame schrokpartijtjes in uw gezellige resto, voltooid 
verleden tijd de oneindige sleur van een doods college 

tussen twee pauzes in. Voortaan staat uw muiiifunctionele 
lijfblad altijd ter uwer beschikking. Schamper: de fakkel 
die uw knoestige knoken eindelijk nog eens in vuur en 
vlam zal weten te zetten. Schamper: het peper en zout op

uw voedselarme en vetrijke maaltijd. Scham per: uw 
gezel in barre en dorre tijden. Kortom: Schamper.

Voor wie het nog niet w is t: Schamper is Het Enige 
Echte Officiële En Van Hogerhand Erkende, Gesub-
sidieerde En Gemanipuleerde Blad Van, Voor En Door 
RUG-Studenten. Twee keer per maand, van oktober tot 
april, graait een kleine, doch enthousiaste ploeg Scham- 
peraars in het overweldigende nieuwsaanbod dat de 
Gentse universitaire microcosmos telkens weer genereert. 
Schamper probeert deze biijde boodschap op een 
creatieve, kritische én deontologisch verantwoorde manier 
te brengen. Daarnaast wordt ookde cu Iturele mens gevoed. 

Speciaal afgerichte medewerkers speuren vanuit hun ver-
sterkte bunker de horizon af, op zoek naar cinefiele, 
theatrale, muzikale en literaire wetenswaardigheden.

Trouwe lezers weten dat aan het aloude Schamper- 
concept nauwelijks iets verandert. De namen in de colofon 
komen en gaan, maar de spirit blijft. Wat betekent dat 
Schamper ook dit jaar in de frontlinie van het Brug- 
gebeuren tweedracht zal zaaien om dan weer verzoening 
te prediken. Hoofdacteurs in onze Brug-stukjes zijn: de 
Studentenbeheerder (zie p. 2), de Voorzitters van de 
diverse Raden en Konventen (bid.) en Wijzelf (zie Colofon).

Om de kersverse eerste-kanner van ons kunnen en 
mislukken te overtuigen werd deze speciale editie van 
Schamper samengesteld. Zij beval een aaniai artikelen 
die eerder dit academiejaar werden gepubliceerd en die 
een goede doorsnee brengen van wat Schamper zijn 
lezers te bieden heeft.

Maar wat verwacht Schamper van u in ruil voor al dit 
fraais ? Naast uw eeuwige trouw en het nummer van uw

bankkaart, zijn wij nog steeds op zoek naar medewerkers 
op alle niveaus : studenten die mee artikelen willen 
schrijven of die de lay-out willen verzorgen, fotografen, 
illustrators, spionnen die vanuit hun faculteiten hete rod-
dels doorseinen, koffiedames, gezelschapsheren, 
kruiswoordraadselsamenstellers en kookrubriekver- 
zorgers. Kom dus onmiddellijk naar ons rommelig doch 
gezellige lokaal en leg uw schroom af aan onze drempel. 
Niet kunnen schrijven is - zo merkt u al gauw - geen 
bezwaar. Schamper komt elke donderdag samen om 
iöu30 in Studentenhuis De Brug, St.-Pietersnieuwstraat 
45, glazen deur rechts, trap op, tweede verdieping. Eer-
stvolgende séance: eerste donderdag van oktober. Better 
be there!

VieuxPère Schampermans/ jup

Schamper Jaaroverzicht 1990-1991

DAAR BENT U TOCH M O O I A A N  ONTKOMEN...
1990-’91 was zonder 

enige twijfel het jaar van 
de grote uitdaging voor 
Schamper. Zou uw (en 
ons) lijfblad de vreselijke 
konkurrentiestrijd met VTM 
overleven of niet ? Het 
antwoord isjawel, en met 
glans ! Schamper is nog 

altijd de lichtjes blozende kwelling die universitaire en an-
dere milieus teistert. Als weermiddelen tegen VTM wier-
pen vooral de piekfijne lay-out, de traditionele artikels over 
sex en het charisma van de kernredactie heel wat gewicht 
in de schaal. Zetje schrap voor een overzicht, Bea, Willy, 
Lynn en Marlène I

Cultuur is in Schamper altijd, al dan niet latent aanwezig. 
Zo ook in nummer 278 met artikels over het talencentrum 
en andere cultuurkiosken (kultuurcioscen?). In dit eerste 
nummer van het academiejaar dook ook een brief van 
eerstejaarsstudent Filiberke op, die handig aangewend 
wordt om de lege plekte vullen die Erik Von Crompuy heeft 
achtergelaten na zijn hartaanval, en werd er vakkundig 
afgerekend met de concurrentie in “Waar Otsy van moet 
Kotsy“.

Toegegeven, in dit nummer werd de show poster- 
gewijs wel gestolen door ene Richard Gere en ene Julia 
Roberts, die elkaar middenpaginabreed aanstaren, maar 
nu kan Schamper tenminste ook aanspraak maken op 
een plaatsje boven het bed van uw veertienjarig zusje 
(“Oh, Richard!") en van uw vader (“Ah, Richard!“). En daar 
was het ons tenslotte toch om te doen.

Naast Gere en Roberts was er ook de redelijk su-
blieme doch niet door iedere Afrikaner gevatte filmpagina- 
titel “DieHarderdiemep, die doder die mug“ en de onmis-
bare synopsis van de film Wild Orchid, de “kunstmatig in 
leven gehouden paardebloem" die van onze filredacteur 
maar liefst 2 op 10 kreeg (en dat zonder hem te zien).

Schamperwordt overigens vanaf oktober 1990 einde-
lijk op computer gelay-out, en het ledenaantal in de 
colofon vertoonde een opwaartse trend (van 12 naar 13). 
Hallelujah I Wij, vlug tevreden, vaardigden een delegatie 
(onze (inmiddels ex-)muziekredakteur WD) af naar Lour- 
des om de kaars uit te gaan blazen.

Schamper279 deed echter vermoeden dat onze dele-
gatie blijven hangen was in de cafetaria van Brussel-Zuid: 
in totaal kwamen maar liefst veertien( 14!) nieuwe namen 
de ondertussen lichtjes grijzende oude garde vervoegen. 
De colofon vertoonde nu niet alleen een Hoofd, maar ook 
Wielen, Vingers en een Eind. De recruten van de lichting 
’90 bewezen bovendien dat ze hun huiswerk gemaakt 
hebben, want ze namen prompt vaste items als de resto’s, 
het kamerdebat, de architectuurstudenten en recepties 
over van hun voorgangers, die dan ook niet langer 
aarzelden om WD in Brussel-Zuid te gaan vervoegen.

Tweetachtig bevestigde het vermoeden dat Scham-
per aan zijn zesde leven begonnen w a s : 12 - gevulde! - 
pagina’s, 25 namen in de colofon, en opvattingen van 
redakteursdie aan duidelijkheid niets te wensen overlaten 
■“Walk The Dinosaur“(o m  het decreet van Coens), “Dure 
öe/ge/?mqD” (overhetPostgraduaat Kennistechnologie), 
“Leuk!!!“ (over onze Nederlandse medestudenten aan de 
RUG) en “Nationalist tot in de kist“ (overhet NSV in Gent). 
Verder nog opgemerkte bijdragen over wat men onder-

tussen gemeenzaam het gat van De Bens is gaan 
noemen (waarin laatsgenoemde professor de ver-
bouwingswerken aan haar sem inarie wist tegen te houden 
met volgende opgemerkte uitspraak: “Overmijn lijkf), en 
over het Geeuwfeest van de faculteit Letteren en Wijsbe-
geerte. De gelijknamige rubriek schreeuwde “Buffalo! 
Buffalo! A.A.Genda!!!“, en het nieuwste Tom Cruise-ve- 
hikel noopte onze filmredacteur tot een biografie van 
Vlaanderens meest onderschatte ex-BRTbigband-leider: 
“DaysOfSunder“.

Een deel van de redactie wist van geen ophouden en 
ging in dit safe-sextijdperk twéémaal vreemd met Schande, 
het antwoord van de Grijze Massa op Coens’ grove 
borstel-technieken inzake het universitaire megadecreet.

Schamper 281 borduurde nog wat verder op een 
aantal van deze thema’s en breide een slot aan het stilaan 
indrukwekkende Kamerdossiervan nieuwkomer Ingrid, 
waaruit bleek dat de gemiddelde kotstudent geen weet 
heeft van de veiligheidsvoorschriften, laat staan er een 
moer om geeft, en liever gewoon een poster over los-
hangende elektriciteitsdraden hangt. Schamper waste 
zijn handen in de onschuld en maakte voor de tweede 
maal dit jaar een prachtige, uitermate ophangbare center- 
foldvan zijn middenpagina, dit keer met een bijdrage over 
Praag.

Over 282 kunnen we kort zijn : IJU ! (een korte 
inleiding ‘Vloeken voor Beginners’). Schamper 283 sig-
naleerde Maurice De Wilde in Gent, en - niet gehinderd 
door iets overbodigs als een talenknobbel - bedacht haar 
agenda dan maar met de kop 1  ’Enfant Sauvage is Back 
in ‘tS tad“. Tenslotte leerde Schamper 284 u in het Iers 
vragen of iemand laatst nog een Schamper zonder inside

jokesge\ezen had (“An BhfuilGaeilge Agat?“), en deed de 
nieuwe Woody Allen onze filmredacteur nieuwe literaire 
hoogten bereiken (“Alice de leugen nog zo snel, de 
waarheid achterhaalt haar wel..."). Voor de fijnproevers.

En verder stond Schamper uiteindelijk toch even vol 
als vroeger met film, theater, onzin, en dergelijke meer. 
Kortom : Schamper werd dikker, mooier en beter, en dit 
niet in het minst dankzij de columnisten Erik Von Crompuy 
(het laatst gesignaleerd bij VTM, waar hij samen met 
Francis Van den Eynde Bonzo-brokkenaanprijst), Filib-
erke, en bovenal de onvolprezen VP Schampermans, de 
man die de Schamperredactie leerde zingen (“Aldie willen 
bij Schamper schrijven, moeten mannen met staartjes 
zijn”) en de rest van de wereld nu oordopjes aan het 
aansmeren is, en die Gent ondertussen ruimschoots 
ontgroeid is (Roeselare wenkt I). Bovendien werd het 
zoals gezegd alsmaar drukker in de colofon, wat de oude 
garde (die met hun baard daar) een zucht van opluchting 
ontlokte.

De cafetaria van Brussel-Zuid doet uitstekende zaken.

Otsy / BDB / theus

Schamper wordt door de redactie 
gelay-out op

Apple Macintosh SE 1/40
in samenwerking met

Apple Education Centre



Koppie Copy Zoek het toneelgezelschap in volgende kop

HALLO DAAR ( I I ) !!! THEATER IN ‘T GENTSE
Inderdaad: Hallo Daar 

(II) I! Geen moeite wordt 
gespaard om u wegwijs te 
maken in Schamper- land. 
Dat enige initiële woord-
en begripsverklaring daar-
bij geen overbodige luxe 
is, bewijzen de honderden 

brieven die ons elk jaar bereiken. Fanmail, inderdaad, 
maar ook, en vooral, beschamende vragen van hopeloze 
lezers die (terecht) anoniem wensen te blijven. Een paar 
voorbeelden: “Is het mogelijk om in uw volgende nummer 
het begrip Studentenbeheerder/Brug /Home-Konvent/ 
Studioskoop wat nader te verklaren. Dank bij voorbaat.”- 
" Gelieve de vaak gebruikte afkortingen GSR, FK, MLB, 
SR in het vervolg zo veel mogelijk te vermijden.” - Etc...

Daarom, en enkel daarom, parafraseert Schamper 
enkele illustratieve passages uit een spraakmakend ar-
tikel dat verscheen in nr. 282.

WAT U MOET WETEN, 1 :
Wat is De Brug ?

De Brug is niet alleen het studentenrestaurantwaar de 
modale student zijn milkshake mokka haalt of voorraad 
frangipanekoeken inslaat (en waar men dagelijks de klok 
juist zet op de aankomst en het vertrek van een contingent 
HIBO-studenten); het is tevens een studentenhuis: de 
plaats waar studenten voor het eerst eindeloze vergader-
ingen leren overleven en “politicus en idealistje” (een 
eigenzinnige variant van “cowboy en indiaantje”) kunnen 
spelen met elkaar. De meesten zijn politici, maar ze laten 
zich graag idealisten noemen. De zeldzame echte ideal-
isten worden er vakkundig en grondig ontmaagd.

Meest gebruikte uitdrukking in De Brug: “het spel 
spelen" (als in “Hij speelt het spel nier, en “Hij heeft het 
spel weer eens bijzonder vuil gespeeld.”) De basisregel 
schijnt erin te bestaan dat de meest ambitieuze studenten 
zich zoveel mogelijk manifesteren (lees : postjes ve-
roveren) en daarbij gebruik maken van studenten met iets 
minder ambitie of meer idealen.

Tevens is het de plaats waar iedereen akkoord zal 
gaan met bovenstaande stelling, maar niemand er ooit 

conclusies uit zal trekken voor zichzelf.

WAT U MOET WETEN, 2 :
Wie of wat is de studentenbe-
heerder?

Studentenbeheerder is één van de meest veeleisende 
en dus prestigieuze postjes in de Brug. Ook al is het op 
papier een louter administratieve functie, het staat niet 
onaardig op je curriculum vitae. Het is een ideale positie 
om je ambities bot te vieren, je komt door je sociale functie 
in contact met een hoop (potentieel) “belangrijke mensen

voor je toekomst” , en bovendien krijg je per maand een 
vergoeding van 10.000 fr.

Iedere (would-be) studentenbeheerder zegt van 
zichzelf dat hij een idealist is. Velen zijn geroepen, slechts 
één uitverkoren, te weten: Dirk De Meulemeester (licen- 
tiestudent in de Rechten), die in deze functie Filip Lefevere 
(wie?) opvolgt. Eén en ander is het resultaat van een 
heroïsche strijd tussen de verschillende fracties in het 
studentenhuis, waar iedereen die iets te maken heeft met 
het Huis willens nillens bij betrokken werd (tot de hoogste 
sferen van het rectoraat toe), en waar maar één grote 
verliezer uit kwam : de geloofwaardigheid van het Brug- 
volkje.

WAT U MOET WETEN, 3 :
Wat is de GSR ?

De Gentse Studenten Raad (GSR) is een poging tot 
studentenparlement (het telt 17 stemgerechtigde leden), 
en het hoogste orgaan waarin enkel studenten zetelen. 
Alle konventen zijn er naar sterkte vertegenwoordigd - zie 
hiervoor de informatiebrochure “De Brug”. Deze raad 
wordt voorgezeten door de voorzitter van de Sociale 
Raad. De studentenbeheerder fungeert als secretaris.

WAT U MOET WETEN, 4 :
Wie zijn de studentenvertegen-
woordigers ?

Mario ‘Oü/ez’Boulez(L&W),Jan ‘Waarom schrijven 
ze niks over mij in Schamper?’ Fiers (Rechten), Robert 
‘Ik lijk helemaal niet op Filip Lefevere’ Vermeiren 
(Geneeskunde), en Colin ‘Mijn paal is nog steeds 
groter dan de jouwe’ Sanders (Landbouw) -begin alvast 
te wennen aan hun roepnaampjes - dongen aan het eind 
van het afgelopen academiejaar met het meeste succes 
naar de gunsten van de ca. 15.000 RUG-studenten : ze 
werden voor twee jaar verkozen tot studentenvertegen-
woordiger in de Raad van Bestuur van de RUG. Dat 
betekent dat zij (in theorie) uw en onze belangen verte-
genwoordigen op het hoogste niveau van inspraak. “ In 
theorie” zeiden we, want wij kunnen u in vertrouwen 
meedelen dat dit in de praktijk wel eens durft tegenvallen, 
en dat de meerderheid van ‘onze jongens’ (de vorige twee 
jaren was er een vrouw bij) zich liever ledig houdt met het 
oefenen van de politieke spieren... Maar alla, iedere keer 
beloven ze beterschap, en wie zijn wij om de nieuwe 
lichting geen nieuwe kans te geven ?

Het vervolg ongetwijfeld in de nummers van Scham- 
per-jaargang ‘91 -’92. Daarin misschien wel een antwoord 
op de vraag die ons al verschillende maanden bezig houdt 
: Wie Is Cisse?

theus/jup
odvertentie

Dat Gent één van dé 
Vlaamse theatersteden is, 
weet Schamper al lang, en 
daarom vinden we het 
belangrijk zoveel mogelijk 
de lopende producties te 
volgen. Speciaal hiervoor 
werd voor het volgende 
academiejaar een quasi 

full-time theaterredactrice aangeworven. Ze heet Annelies 
De Waele, als alles goed gaat licentiate Germaanse en 
naar boze tongen beweren een kenner van alles wat 
dramatisch is. Zij wist ons (voorlopig nog informeel) te 
melden dat het programma van ARCA voor het seizoen 
‘91-’92 “veelbelovend en zeer Brits “ is. In het volgende 
nummervan Schamper worden zowel het Arca-repertoire 
als de programma’s van de andere Gentse theaters 
belicht. Noteer echter alvast de volgende voorstellingen 
die tijdens de zomervakantie op de planken staan:

Look Back In Anger 
(aug-sept ’91)

Een klassieker in het Britse drama van John Osborne 
(’57), en een belangrijk keerpunt in de ontwikkeling van 
het moderne (sociaal-realistsiche) theater. Arca: In dit 
stuk leven mensen bij elkaar op een zolderkamer. Ze 
worstelen ieder op zijn/haar manier met het leven, terwijl 
de jeugd door hun handen glijdt. Hun gevoelens van haat, 
afschuw, tederheid en liefde uiten ze in bijna monologen.

De entomologen kunnen zich in de vleugeltjes wrijven. 
(Voor de goede verstandhouding: entomologen zijn in- 

sektenkenners). Aan de faculteit Wetenschappen werd 
vorig jaarhetINSECT RESEARCH CENTER” opgericht. 
Deze vzw, onder voorzitterschap van Dr. Frans Jacobs, 
stelt zich tot doel het onderzoek van insekten te bevor-
deren.

Ze is het resultaat van een interdisciplinair onderzoek 
over de honingbij aan voornoemde faculteit.

Zo werkte men een trainingsprocedure uit om bijen 
doelgericht naar gewassen te sturen voor een optimale 
bestuiving in serres. Andere bevindingen kon men in de 
praktijk brengen bij de bestrijding van verwekkers van 
plantenziekten.

Kakkerlakken aan de RU Gent

Insekten hebben net zoals de mens de wereld ve-
roverd. Ze weten zich in zowat alle ecologische milieus te 
nestelen. Nu dus ookeindelijkin het Gentse academische 
wereldje.

Bovendien heeft een specifiek soort insekten zich 
weerom onder de studentenpopulatie weten te versprei-
den : de kakkerlak. Neen, het gaat hier niet over de 
economist of germanist, maar over het échte vieze beestje.

Tijdens de zomervakantie werd in de kleine keuken op 
de eerste etage van Home Vermeylen een aantal frigo’s 
van studenten bewaard. Toen men de koelkasten bij het 
begin van het nieuwe academiejaar weer aan de eigenaars 
wou verdelen, bleek de opslagplaats gemetamorfoseerd 
in een gedroomd werkterrein voor “ Insect Research 
Center". De keuken huisvestte in grote getale het beruchte 
ongedierte. De boel werd prompt gedesinfecteerd en 
afgesloten. Het is nu enkel nog wachten op het uitkomen 
van de eitjes van de lieverdjes.

Proficiat, u bezit een kakkerlak

Zie je een kakkerlak onder je bureaulamp wriemelen, 
gebruik dan niet gelijk je Schamper als insektenverdelger. 
De Schamper (die met je meereist naar ‘t kot van je lief, de 
studentenrestoen hetstamkafee) isondertussen immers 
besmeurd met eitjes uit de buik van het kakkerlaklijkje... 
die binnen twee è drie weken zullen uitkomen. Debeestjes 
kweken als konijnen, alleen nog een schepje erger. 
Doodmeppen is dus uit den boze; het best van al spoel je 
ze meteen door de wc. Je kan het welbevallig ding 
uiteraard ook in een jampotje vangen en het in dit mini-

Ze zijn niet in staat met elkaar te communiceren.
In de mannelijke hoofdrol (de spreekwoordelijke angry 

young man Jimmy Porter) schitterden voorheen al 
Richard Burton en Kenneth Branagh. Rudy Morren 
hoopt zich bij hen in de rij klassieke-Jimmy-Porters te 
voegen. Naast Morren zijn Karlijn Sileghem (Alison), 
Mare Stroobants (Cliff) en Vera Puts (Helena) te zien. De 
regie is in handen van An nelies Laf leure, die het stuk zelf 
vertaalde/bewerkte.

The Homecoming (sept/okt 91)

Dit stuk van misschien wel dé grootste Engelse 
toneelauteur, Harold Pinter, dateert van 1965. Hoewel 
het stuk aanvankelijk een schandaalsucces dreigde te 
worden, werd het al gauw beschouwd als één van Pinters 
beste werken. De typisch Pintereske dialogen - voor de 
gelegenheid in het Gentse dialect omgevormd - zorgen 
ervoor dat het realistische gegeven van het stuk de 
proporties van een droom aannemen. Centraal staan de 
verhouding tussen een vader (Cyriel Van Gent), zijn 
broer (Walter Cornelis) en diens drie zonen (Daan 
Hugaert, Eric Van Herreweghe en Geert Willems). De 
vrouw in het mannelijke gezelschap isllle Geldhof. Regie: 
Achiel Van Malderen.

Inlichtingen en reservaties bij Arca: St.-Widostraat, 3. Tel: 
091/25 18 60.

Tickets voor studenten kosten 250 fr.

terrarium afgeven aan de portier van de Ledeganckstraat, 
waar het Insect Research Center gehuisvest is. Lang leve 

de kakkerlak (sic) I

DIA

Colofon
Schamper is het officiële, ongebonden en pluralistis-

che studentenblad van de Rijksuniversiteit Gent. De 
redactie bestaat uit vrijwilligers en komt elke donderdag 
samen om 19u00 in studentenhuis De Brug, tweede 
verdieping, St. Pietersnieuwstraat 45.Schamperis telefo-
nisch te bereiken via het secretariaat van het studen- 
tehuis, op nummer 091/25.99.39 (bij André).

Lezersbrieven zijn welkom, naamloos isprullenmand. 
Vermeld ook studierichting en jaar (indien van toepassing). 
Op grondig gemotiveerd verzoek laten wij uwnaam weg.. 
Lezersbrieven dienen betrekking te hebben opdestuden- 
tenproblematiek en de RUG in het algemeen of artikels in 
Schamper in het bijzonder. De redactie behoudt zich het 
recht voor ingezonden stukken verkort weer te geven.

Schamper 287 (zomer 1991)

Kernredactie :Bart De Becker, Tim De Cock, Dirk Jacobs, 
Bert Lema, Koen Petiels (publiciteit), Els Verbeelen 
Redactie ;Boris Cruyssaert, Sam De Graeve, Tobias De 
Pessemier, Jürgen Pieters, Francis Puype, Joris Rossie, 
Frank Stevens, Jan Van de Vreken, Ingrid Van Lysebeth, 
Piet Verbeest, Karei Verhoeven, Flor Verschaeve 
Correspondent; Kart Degryse (Gran Canaria) 
Fotografen :Tobias De Pessemier, Annelies Seminck 
Vingers; An Audenaert 
Geweten; Anja Otte
Lay-out en eindredactie: Bart De Becker, Tim De Cock

Verantwoordelijke Uitgever
Tim De Cock 
Keigatstraatö 
9910 Ursel

Drukkerij: Druk In De Weer c.v., Bledersdijk 12, Gent 
'Oplage :5000 exemplaren, gratis verspreid in alle facul-
teiten, resto’s en homes van de RUGent 
Distributie: Yves De Buck (en auto)

Voor 100.000 fr. te winnen met de

Globo-KB-Prijs van de 
Vlaamse Kamers voor Handel en Nijverheid

Licentiaatsverhandeling voorde internationale handel

Alle studenten die dit jaar afstuderen met een 
licentiaatsverhandeling over de export of de inter-
nationale handel, komen in aanmerking.

Het werk dient vóór 15 september 1991 in zeven ex-
emplaren bezorgd te worden aan de Kredietbank, 
SPPR, Grote Markt 19, 1000 Brussel.

Voor meer informatie en het volledige reglement 
kan u terecht op hetzelfde adres (02/517.56.73).

K A K K E R  '9 0



Nieuwe sportredacteur krijgt deksel op neus te...

S H O R T E R , S P O R T E R !
Voor het meest actu-

ele, boeiende en bezwete 
universitaire sportnieuws is 
erookditjaarmaaréénde 
ware : Schamper! Inder-
daad, beste spo rt-
liefhebber (of -hater) de 
Schamper-sportpagina 
biedt u elke keer weer uit-

en verslagen van de Interfacultaire competities, inter-
views met uw helden, bloedstollend mooie foto’s, een 
sportagenda en meer (veel meer). Ookbij de Interuniver-
sitaire kampioenschappen hebben wij steeds een Man 
Ter Plaatse (wel altijd dezelfde, maar kom).

Bij wijze van start van het nieuwe jaar, een overzicht 
van het vorige, in een kadertje.

L and W eight points,
L et W huit points

Wij, de Schamper-sportredactie haalden ook onze 
rekenmachines boven en stelden - na uren rekenen - het 
ultieme klassement op, dat de beste faculteit naar voor 
zou moeten brengen. De winnaars, deze keer de jongens 
en meisjes van het HILO, krijgen van ons de Schamper- 
sporttrofee, bestaande uit een welgemeend schouder-
klopje (zoals altijd af te halen op de redactie). Rekening 
houdend met het aantal deelnemers per competitie gaven 
wij punten aan de eerste drie per sport en dat gaf het 
volgende resultaat:

1. HILOK 310 Ptn.
2. VTK 231
3. VDK 171
4. VEK 137
5. Farma 119
6. VRG 98
7. VLK 69
8. VGK 46
9. Politeia 23
10. L&W 8
11. Home Astrid 6
12. PUB 4

In een volgend nummer krijg u van ons ook nog een 
overzicht van de prestaties van RUG-studenten op de

Belgische en Vlaamse Universitaire Kampioenschappen. 
Die waren dit jaar zeker positief, maar toch kunnen de 
mensen van de G.U.S.B. (Gentse U n ivers ita ire  
SportBond) nog heel wat kakelverse krachten gebruiken. 
Iedereen die één of andere sport (van waterpolo tot 
polstokduiken, van schermen tot diepzeevliegen) op 
competitief niveau beoefent zal dan ook door hen met 
open armen (én koffie met koekjes) ontvangen worden. 
Geïnteresseerd? Neem dan eens contact op met Geert 
Delporte, Sportsecretariaat G.U.S.B., Watersportlaan 3, 
9000Gent (091/64.63.14) of spring eensbinnen tijdensde 
Open Deurdag.

BDB

U ITS LA G E N Handbalheren
1. HILOK
2. VEK
3. VTK

Squash heren
1. VTK 1
2. VDK
3. HILOK

Volley dames
1. HILOK
2. VTK
3. VLK

Badminton
1. VTK
2. Farma
3. Politeia

Judo
1. HILOK
2. VTK
3. VEK

Tafeltennis
1. VTK
2. VDK
3. Home Astrid

Volleyheren
1. VTK
2. HILOK
3. VGK

Basketdames
1. HILOK
2. VLK
3. VDK

Minivoetbal dames
1. VDK
2. VRG
3. HILOK

Veldlopendames
1. HILOK
2. Politeia
3. VEK

Zeilen
1. VRG
2. L&W
3. PUB

Basketheren
1. HILOK
2. VGK
3. VLK

Minivoetbal heren
1. Farma 1
2. VDK 1
3. VEK 4

Veldlopen heren
1. VEK
2. VRG
3. VTK

Zwemmen dames
1. VEK
2. HILOK
3. VRG

Handbal dames
1. VRG
2. HILOK
3. VEK

Squash dames
1. VDK1
2. VLK
3. VTK

Voetbal
1. HILOK
2. Farma
3. VRG

Zwemmen heren
1. VEK
2. VTK 

VRG

OPEN DEUR G.U.S.B.

Woensdag 9 oktober 1991
Gratis zwemmen, volley, basket, badminton,...

Het Rode Korenveld ! (maar dit geheel terzijde)

advertentie

Power to 
the student.

Apple Education Centre - Gent 
Zwijnaardsesteenweg 506 

9000 Gent 
Tel: 091-22-34-24



Tikfout bezorgt Spike Lee alsnog titel van 
Doctor in de Tropische Dierkunde

JU N G LE KEVER
FOR US CINEMA IS STILL 

ADVENTURE

SEE YOU IN
STUDIO SKOOP

4 CINEMA’S + FILMCAFE 
SINT-ANNAPLEIN 63 9000 GENT (091) 25 08 45

Eén jaar cinema van 
gemiddeld drie films per 
week betekent ongelooflijk 
veel stronzo ( ik  den kaan 
een oen van een film als 
Fire Birds, en prijs uzelf 
gelukkig als u het onding 
niet zag), maar ook een 
aantal parels. Wie er bij 

was kan zijn hart nog eens ophalen, voor de anderen mag 
het een zoveelste lesje zijn.

Oktober...

Het jaar begint al goed. In de bus valt een uitnodiging 
voor de officiële (want Patrick De Wael) opening van het 
Gentse Filmgebeuren in Kinepolis, Brussel. Op het pro- 
grammastaan sprekers, koffie/fruitsap, een demonstratie 
van een nieuw digitaal geluidssysteem dat in Gent met 
Flatliners in roulatie komt, en The Krays, een film van 
Peter Medak. De bezoekers van het Filmgebeuren zullen 
later kunnen vaststellen dat Schampers filmpagina het bij 
het rechte eind had: In The Krays breit regisseur Peter 
Medak samen met scenarist en literair wonderkind Philip 
Ridley een meesterwerk aaneen met de clichés van twee 
uiteenlopende genres: het sociale tijdsdocument en de 
gangsterfilm. Daardoor ontstaat een wonderlijk span-
ningsveld tussen gruwelijk bevreemdende huis-, tuin- en 
keukentaferelen en onmenselijk harde bendemoorden. 
(...) Ondanks zijn ontroerende eenvoud vertoont The 
Krays een veelvoud aan inhoudelijke lagen. Het resultaat 
is een ideale kruisbestuiving van alle filmische elementen: 
sterke acteursprestaties, inventief camerawerk en een 
scenario dat overloopt van emotionele brandewijn.

November...

De trein van colleges en oefeningen is ondertussen al 
goed op snelheid gekomen, maar de student/bios- 
koopbezoeker weet troost te vinden in Enemies. A Love 
Story, een zoetzure komedie van Paul Mazursky. Later 
op het jaar zal Mazursky, met Woody Allen en Bette Miidler 
uitglijden in Scenes From A Mali. Allesbehalve grappig.

De mislukte samenwerking tussen Mazursky en Allen 
komt niet als een verrassing, want in Enemies. A Love 
Story zegt een personage dat New York in de jaren '50 
erger is dan één decennium eerder. In een film van Woody 
Allen zou zoiets luchtig klinken, want elke Allen is de 
incarnatie van een al dan niet subtiele jodenmop. In Paul 
Mazursky’s film komen deze woorden uit de fraaie mond 
van Lena Olin, en ze klinken ernstig.

Zijn ze ook, want Enemies is een Allen zonder 
gegekscheer, clowneske bakkebaardstaartjes en 
schreeuwerige barmitzvah's waarop de Anton Peeters in 
elke Eli naar boven komt Enemies krijgt terecht een 9, 
een eer die diezelfde maand - geheel toevallig want de film 
bereikt uiteindelijk de niet onaardige speelduur van 52 
weken - Cyrano de Bergerac toekomt. Zowel de film als 
de tijd van het jaar maken Schamper lyrisch: In waarlijk 
schitterendetableaux-diekostuumsidiedecorsllRoxaneU! 
-wordt een weergaloos duel tussen de verstandelijke en 
de passionele liefde verbeeld, met als hoogtepunt een 
balkonscène waarin Cyrano zijn beschermeling de honing 
van de liefdestaai inlepelt. Daardoor kan de schone jon-
geling niet alleen de deur van het hart, maar ook die van 
de slaapkamer van Roxane openen. Waarna Cyrano in de 
gutsende regen zijn eigen verdriet (schitterend vorm 
gegeven dooreen joekel van een neus) achternastrom-
pelt De redactie overweegt aanvankelijk een nieuwe 
filmredacteur in dienst te nemen, maar ze komt tot haar 
verstand wanneer later heel Gent op straat komt als blijkt 
dat Gerard Depardieu naast een Oscar grijpt.

December...

Dit jaar komt Sinterklaas uit China en hij heet Zhang Yi 
Mou (pas aan die kinderliedjes!). De brave man bokste 
een Chinese tragedie in mekaar: Ju Dou, naar de naam 
van het hoofdpersonage. De film wordtterechtaangetrok- 
ken als opener van het Gentse Filmgebeuren, waar menig 
toeschouwer de kleurenpracht van Yi Mou’s film bewon-
dert. Zo ook w ij: Ju Dou is een magistraal drama dat on-
getwijfeld eer?blijvende indrukzalnalaten. De vormgeving 
is meer dan schitterend, en de regisseur maakt optimaal 
gebruik van de kleurmogelijkheden waarvoor de setting 
van de wolververij garant staat. Net als in Het Rode 
Korenveld wordt een indrukwekkende fotografie gecom-
bineerd met een ijzersterk verhaal dat van alle tijden blijkt 
te zijn: de vernietigende kracht van het noodlot over de

nietige mens. Grote kunst.
In december waren we verder zeer onder de indruk 

van Longtime Companion, een film die de twijfelachtige 
eer heeft de eerste AIDS-film te zijn. Gelukkig ligt de 
klemtoon in dit geval zowel op het eerste als op het tweede 
deel van de samenstelling: Ondanks de beklemmende 
actualiteitvanhetonderwerpisLongtime Companion een 
film die nergens pamflettair wordt en nooit verzakt in 
emotionele toestanden. Het verhaal is er één van echte 
mensen die in elk opzicht waardig blijven en hun lot weten 
te dragen methumor en wederzijds respect. VooralBruce 
Davison, in de rol van David, de ietwat oudere homo die 
zijn levensgezel over de ziekte heen naar de dood bege-
leidt is memorabel. De film gaat voorbij aan de aandacht 
van velen, en ook het feit dat Davison een Oscarnominatie 
krijgt voor zijn prestatie mag daar niets aan verhelpen.

Januari...

Goede films zijn voor één keer niet minder zeldzaam 
dan goede voornemens want Studioskoop, de tempel van 
de Betere Film, heeft Le Mari De La Coiffeuse op het pro-
gramma staan. Met deze wonderbaarlijke film probeert 
Patrice Leconte een nieuw genre, de kappersfilm, te in-
troduceren, en het dient gezegd: het voorbeeld verdient 
het nagevolgd te worden. Schamper beloont Leconte met 
een lovende bespreking, zonder ook maar één woordspe-
ling op het kappersjargon te maken. Als volgt:

Uit alles blijkt dat Leconte een film gemaakt heeft die 
een uitzonderlijkvakmanschap uitstraalt. De slepend trage 
ontwikkeling van het geheel zou in minder goede handen 
een fatale vergissing geweest zijn. In Le Mari echter tillen 
de emotionele regie en de hartverwarmende vertolking 
het geheel op een eenzame hoogte.

Februari...

Februari is in het land en eens te meer blijkt de kortste 
maand van het jaar ook die te zijn die het snelst voorbij is. 
Tot ergens halverwege de derde week tussen de filmaf-
fiches van Decascoop (de tempel van het Publiek) het 
hoofd van Mia Farrow valt te bewonderen. Mia heet voor 
de gelegenheid Alice, en echtgenoot Woody Allen heeft 
alles bedacht en binnen de perken gehouden. De halve 
Letteren en Wijsbegeerte leeft voor onbepaalde tijd in de 
wolken, tot na vier weken Alice uit Decascoop wordt 
verdreven. Onbegrijpelijk, want Allen bewijst in Alice 
overvloedig dat hij niet alleen een begenadigd dialogen-
bouwer is, maar vooral een vakkundig regisseur. Met deze 
twintigste film doet hij recht aan zijn imago van grappig 
neuroot, en onpopt hij zich eens te meer als één van de 
weinigen die iets echtzinnigs en waardevols kunnen doen 
met het medium film. Gelukkig leest Patrick van Sphinx 
(de tempel van Vergeten en Verwaarloosde Parels) Scham-
per en al gauw prijkt Alice op zijn Witte Doek. Patrick gooit 
er nog een Woody Allens Klassieke Komedies-Focus 
bovenop en wij drukken hem met graagte aan onze 
boezem. Voortaan zal hij ons nieuwe idool zijn.

Maart...

Fourmonths togo en nog steeds geen ultiem meester-
werk, de tien op tien waar elke regisseur naar streeft. En 
dan is er Miller’s Crossing, gebaseerd op een verhaal 
van staal. Plaats van gebeuren is de onderwereld van een 
Amerikaanse grootstad tijdens de Drooglegging. Tom 
(Gabriel Byme) is het hulpje van Leo (Albert Finney), een 
bendeleider aan wie de lokale burgemeester het runnen 
van de stad overlaat. Tom echter aast op iets meer: 
enerzijds wil hij aanpappen met Vema, hetliefje van zowat 
iedereen, en anderzijds is hij zo ambitieus dat hij alle on- 
derwereldbonzen tegen elkaarwil opzetten. Lid zijnde van 
een Ierse clan loopt hij over naar het vijandige Italiaanse 
kamp en hij praat zijn nieuwe oversten zo naar zijn hand 
dat hij iedereen tegen zichzelf en elkaar in het harnas 
jaagt. Miller’s Crossing is dan ook een heerlijk web van 
intriges waarin Tom de kijker als enige getuige meesleept

Joel en Ethan Coen liggen er waarschijnlijk nauwelijks 
van wakker, maar hun Mi I ler’s Crossing komt zo dicht bij 
de perfectie dat het ultieme cijfer in deze eigenste filmpag-
ina wordt bovengehaald. Ere wie ere toekomt, en de 
gebroeders Coen werd prompt de Gouden Palm toege-
kend voor hun Barton Fink.

Maart blijft verrassingen brengen : op Schampers 
filmpagina wordt een voorspelling gedaan inzake de 
Oscaruitreiking later die maand. De uiteindelijke score - 
één juist op zeven hoofdcategorieen - doet allerlei twijfels 
rijzen, maar er wordt blijvend geoefend.

Overal te lande schandelijk over het hoofd gezien is de 
Tsjechische Leeuweriken Aan Een Draadje. Deze film 
dateert van 1969, maar werd pas 21 jaar later vrij gegeven, 
zodat de film in 1990 met de Gouden Beer van het 
Bertijnse filmfestival kon gaan lopen. Leeuweriken ... 
speelt zich grotendeels af op een storthoop van oud ijzer. 
Daar werken na de communistische machtsovername - 
we schrijven '48 - verschillende leden van de voormalige 
bourgeoisie. Ze zijn o.a. een prof filosofie, een advocaat 
en een saxofonist en het is de bedoeling dat ze in het 
werkkamp omgetoverd worden totmodelarbeiders.

Het gegeven wordt op een ironische manier behan-
deld, zodat de film nooit uitmondt in een holle kritiek van 
het communisme. We are impressed.

April...

April was één grote grap. Over naar Mei.

Mei-

en Juni.

Juni...

Dé gebeurtenis van de filmmaand was dat Sphinx op 
hetzelfde moment de drie Godfathersin huishad. Nummer 
Drie was zeker één van de films van het jaar, maar Een en 
Twee overtreffen het derde deel moeiteloos. Francis 
Ford Coppola’sepos bracht de maffiafilm het respect dat 
het genre verdiende, en vooral dit jaar werd met hetbegrip 
zeer kunstzinnig omgesprongen. Men denke natuurlijk 
aan Miller’s Crossing en The Krays, maar ook aan Good 
Fellas, een film die zowel door Sphinx als Studioskoop 
werd hernomen.

Ook dé gebeurtenis van de filmmaand was het ver-
schijnen van Toto Le Héros in de Belgische bioskopen.

advertentie

Aan de respons die de film in de pers kreeg viel enig 
nationaal chauvinisme te bespeuren, en alleen al op dat 
vlak is de film vernieuwend. Hoewel Toto er niet echt in 
slaagt de toeschouwer het volle anderhalf uur te boeien, 
bevat Van Dormaelsfilm voldoende moois om de Camera 
d’Or te rechtvaardigen.

Juillet, Aout... et les autres

Wat de toekomst ons allemaal brengen zal, weet nie-
mand. Toch valt her en der iets interessants aan te kondi-
gen. Zo belooft Studioskoop ons de komende maanden 
Delicatessen, een visueel inventieve maar lichtjes 
opgeblazen humortrip van Jeunet en Caro; Bruce 
Beresfords Mr. Johnson, een goed gemaakte film over 
een energiek zwart mens, maar toch een stapje terug na 
het gelauwerde Driving Miss Daisy; en Madame Bovary, 
een film naar hét boek, en mede daardoor niet zo sterk als 
het boek.

Sphinx herneemt onder het motto Zomer-film-festi- 
val 20 films uit 1990 en brengt twee specials (Almodovar 
en Rohmer). Verder in Sphinx: Mermaid ( met Cher en 
Wynona Rider), het veelbelovende oorlogsverhaal Eu-
ropa Europa van Agniezska Holland, en het lieftallige 
kinderleven Venus Peter.

Decascooppumpfhet volume in de zomer wat upmet 
de gelijknamige aardige film van Allan Moyle. De film 
wordt overal te lande omschreven als Talk Radio voor 
tieners, en eigenaardig genoeg is hij dat ook. Ook de 
moeite meer dan waard is Jungle Fever van Spike Lee, 
de wizzardvan de moderne Amerikaanse cinema. Jungle 
Fever is stukken beter dan zijn voorganger Mo' Better 
Blues, maar deze 20e eeuwse variant van Romeo en 
Julia moet toch de duimen leggen voor Lee’s Do The 
Right Thing. Geen dank.

jup


