
175 JAAR UNIVERSITEIT GENT
In 1817 werd in de 

Troonzaal van het 
Gentse stadhuis onder 
impuls van Willem I, 
koning der Nederlanden, 
de Gentse universiteit 
geopend. Negen jaar 
later werd het huidige 
symbool van de 
Universiteit Gent, het 

Paleis der Universiteit, zeg maar de Aula, in de 
Voldersstraat (achterkant faculteit Rechten en faculteit 
Pol en Soc, straat uitkomend op de Veldstraat) 
ingehuldigd.

Duizendnegenhonderd tweeënnegentig min 
du izendachthonderd zeventien maakt 
honderdvijfenzeventig. De Universiteit Gent bestaat 
175 jaar en dat zullen we tot vervelens toe moeten 
aanhoren dit jaar. Ik vroeg me als kleine jongen al af 
wat er zo speciaal is aan de veelvouden van 25. 
Waarom niet eens uitgebreid de 22ste 
huwelijksverjaardag van tante en nonkel vieren of het 
166-jarige bestaan van België ? Van semiotiek heb ik

niet veel kaas gegeten, dus laat ik deze vraag voor 
wat ze is. Hoedanook, Schamper vertikt het om dit 
artikel over 175 jaar RUG in haar 300ste nummer te 
laten verschijnen. Niet alleen omdat alle informatie 
dan al lang gedateerd zal zijn - daar malen we niet 
echt om, zoals u dit academiejaar af en toe wel eens 
aan den lijve zult ondervinden ook wel omdat het 
getal 299 best geschikt kan zijn om geforceerde 
verjaardagsfeestjes aan te kondigen.

PARTY HAR DY

Straks geef ik u een mooi overzicht van de 
festiviteiten voor 175 jaar goeie ouwe RUG, wees 
gerust. Laten we echter eerst eventjes de agenda 
bekijken voor de verdere 175jaar-vieringen die ons te 
wachten staan.

Ik kijk alvast reikhalzend uit naar de jaren 2057, 
2124 en 2144. Dan vieren we respectievelijk de 
intrede van de eerste meisjesstudent aan de RUG

(1882), de oprichting van de Sociale Dienst voor 
Studenten en de resto de Brug - als prille begin van de 
uitbouw van de huidige Sociale Sector - (1949) en de 
Gentse mini-mei-’68-studentenrevolte (1969!). Op 21 
juni 2146 wordt dan ook nog mijn geboorte (en de 
inhuldiging van resto Overpoort) feestelijk herdacht.

Ik eindig hier mijn lijstje, het kan u immers 
waarschijnlijk gestolen worden dat in 1830 aan de 
RUG de Latijnse voertaal ingeruild werd voor het 
Frans. Ik vermoed verder dat de gemiddelde 
Schamperlezer er niet wakker van zal liggen dat 
‘onze’ professor C. Heymans in 1938 de Nobelprijs 
voor fysiologie en geneeskunde ontving en dat er nu 
een universitaire home zijn naam draagt. Geen enkele 
home Vermeylen-bewoner zal geïnteresseerd zijn in 
het weetje dat hun kot de naam draagt van een 
bekend vroeg 20ste eeuws Vlaams schrijer, die

bovendien notoir anarchist en communist bleek te 
zijn. Of niet ?

BOEK

Laten deze dingen u toch niet zo onberoerd, dan 
zult u misschien wel nieuwsgierig zijn naar hetfotoboek

fo to : farmaciestudente P. Dossche 
en studiegenoten anno 1890 

(u it: 175 jaa r universiteit Gent)

“175 JAAR UNIVERSITEIT GENT. Een verhaal in 
beeld.’ , dat dit jaar verscheen. De RUG is dan 
misschien wel 175 jaar oud, ze kan toch flitsend uit de 
hoek komen : in deze tijden van beeldcultuur, brengt 
zij een boek uit met maar liefst 500 foto's. U weet wel, 
plaatjes om naar te kijken, met wat 'moeilijke' tekst er 
rond, die u toch niet leest, maar er voor de show wél 
b ijstaa t. Een (post-)m odern boek dus, dat 
samengesteld werd door historici E. Langendries en 
A.-M. Simon-Van der Meersch, 304 bladzijden omvat 
en sinds 30 mei 1992 in de winkel ligt voor 2100 
Belgische franken (noot: in de volgende Schamper 
vindt u een échte recensie van dit fotoboek, uitgegeven 
door 'Mens en Kuituur').

TENTOONSTELLINGEN

Nog meer fraais dat ons aangeboden wordt n.a.v. 
175 jaar u-weet-wel-wat, is de reeks exclusieve 
tentoonstellingen van de 'museale' collecties die onze 
universiteitrijk is. Deze tentoonstellingen zullen plaats 
grijpen in het peristilium van de aula. De betrokken 
verzamelingen zijn anders voor hetpublieknauwelijks 
toegankelijk. Het gaat om de Archeologische en 
Etnografische Verzamelingen (6 november tot 28 
november), de Bijzondere Collecties van de 
U niversite its-b ib lio theek (7 december tot 19 
december), de wetenschappelijke collecties van J. 
Plateau en J. Van Biervliet en het Museum 
Wetenschapen Techniek(11 januari tot6 februari) en 
de natuurhistorische verzamelingen van het Museum* 
voor Dierkunde en het Herbarium (15 februari tot 19

maart). Van 30 april to 6 juni worden tenslotte 
hologrammen aan de kijklustigen blootgesteld. Voor 
deze cyclus aan exposities, die de naam ‘TUSSEN 
KUNST EN KENNIS’ m eekrijg t, w ordt één 
gezamenlijke catalogus uitgegeven, waarvan we het 
prijskaartje nog niet bekeken hebben.

WAT U REEDS GEMIST HEBT

Aan uw neus ging de volgende gebeurtenis van 
UG 175 reeds voorbij : het internationaal congres 
over universiteitsgeschiedenis in Europa na WO II, 
dat liep van 28 tot 30 september te Gent. Daar boog 
men zich over het probleem dat er tot nog toe voor 
recente geschiedschrijving over de Europese 
universiteiten weinig basisresearch verricht werd.

U miste eveneens de lezing over Koning Willem I, 
onder wiens bewind de UG gesticht werd, gebracht 
door de Groningse professor Tamse op 23 oktober in 
het Pand.

Wellicht had u er ook geen flauw benul van dat 
onlangs, op 28 oktober 1992 de HOBU-sportdag 
1992 aan de Watersportbaan plaatsvond, op 
uitnodiging van de RUG (tot vorig jaar steeds de 
KUL). Er waren zo’n 3000 studenten uit het 
Hoger Onderwijs buiten de Universiteit te 
bewonderen in sportbroekje tijdens dit 
evenement.

WAT WE TOCH NOG MET U WILLEN 
DELEN

Op 4 november wordt op het GUSB het 
7de Interfacultair Sporttornooi beslecht, 
zogezegd eveneens binnen het kader van 
175 jaar UG. Zo’n 900 studenten worden 
daar veronderste ld te komen 
badmintonnen, basketten, tafel-tennissen, 
volleyballen , voetballen, veld lopen, 
zwemmen en eventueel nog wat van die 
vreemde werkwoorden.

De échte v iering is na tuurlijk  
voorbehouden voor 6 november (rara, 
waarom ?). Wel, dan is het Dies Natalis (=
Latijn voor geboortedag) van de Universiteit 
Genten vindt de Academische Zitting plaats 
die uitzonderlijk dit jaar niet één van de 
eerste dagen van october gehouden werd.
Bovendien wordt er naar aloude gewoonte 
met eredoctoraten geslingerd. Verleden jaar 
viel onze toenmalige favoriet Paula D’Hondt 
in de prijzen en dit jaar wordt het... DIRK

FRIMOUT (Belgium in Space) die zich met de titel 
ere-doctor in hogere sferen zal wanen.

's Avonds, diezelfde dag, vieren 'de studenten’ de 
175 jaar RUG met een Galabal in het Casino 
(Citadelpark), dat begint om 21u30. Kaarten kosten 
(onder voorbehoud) 300en 350 frank. Een mannelijke 
Assepoester kan voor die gelegenheid mijn 
examenplunje komen lenen, want ik ga toch niet, 
tenzij de organisatoren mij nog een vrijkaart (liefst 
twee) bezorgen.

Op 19 november verzorgt I Fiamminghi in de 
Pacificatiezaal van het Stadhuis dan nog een feestelijk 
concert op initiatief van de vzw Alumni RUG. In 
diezelfde maand draagt ook de KBP (Koninklijke 
Bond van het Personeel) haar steentje bij met een 
jubileumuitgave van‘Universitas’diedegeschiedenis

van de KBP zal verslaan. De KBP heeft overigens een 
grappig en vooral goedkoop cafétaria (probeer eens 
de Irish coffee) bovenin de Sint-Jansvest (trap op 
naast de toiletten).

We zouden haast nog vergeten dat het Universitair 
Ziekenhuis Gent zich evenmin onbetuigd laat naar 
aanleiding van 175 jaar RUG. Van 13 februari tot
precies een maand laterorganiseren zij in het Museum 
Arnold Vander Haeghen (Veldstraat) de 
tentoonstelling “8 Eeuwen Gentse Ziekenhuizen" - de 
opscheppers.
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a a mD a n i ë l l e ,  w a a r  is d a

e n  w a a r  is h e t  lo g o  ?
Van 15 tot 29 september bezochten 14 Siberische 

studenten (voornamelijk economisten) ons land. De 
reis maakte deel uit van een vriendschapsprogramma 
tussen studenten van de Universiteit Gent en 
studenten van de universiteit van de Siberische 
hoofdstad Novosibirsk. Siberië maakt deel uit van de 
Russische federatie binnen het Gemenebest van 
Onafhankelijke Staten, voorheen de USSR.

In ju li bezocht een groot dozijn Gentse 
universitairen Rusland binnen dezelfde context. Deze 
mensen lieten voor de organisatie van het Oosters

ene vorksteek aan. Op eigen initiatief een leuke 
babbel aanknopen met een Belg bleek niet zo 
vanzelfsprekend. De meer psychologisch geschoolde 
organisatoren zagen in ditalles een overcompensatie 
voor een 'structureel' minderwaardigheidscomplex. 
De Siberiërs kwamen de volgens hen stereotiepe 
Westerse kapitalist uithangen in onze contreien, omdat 
het‘hier toch zo hoort’. Uitgebreid en kwistig winkelen 
en uren MTV-gapen maakten daar duidelijk deel van 
uit.

u zei ?

tegenbezoek weinig aan het toeval over. Ze leidden 
de gasten rond op de belangrijkste toeristische 
plaatsen die Vlaanderen te bieden heeft.

Op het programma stonden rondleidingen in Gent, 
Brugge, Antwerpen en Brussel, een fietstocht in de 
desolate Kempen en het obligate bezoek aan onze 
kust. Te Gent werden de Russen onder andere op 
recepties vergast van het rectoraat (met aanwezigheid 
van de vice-rector...) en van het Russisch instituut 
(met speeches van authentieke Belgische 
professoren). In de Tequila werd op z’n Russisch 
gefuifd en in de Vooruit maakten de Siberiërs het 
optreden mee van onze Belgische volkshelden 
Charles et les Lulus. Om dan nog maarte zwijgen van 
de bedrijfsbezoeken aan Sidmar (Zelzate) en Alcatel 
Bell (Hoboken) en de trip naar Parijs (borgstelling van 
de rector voor de visa I).

De bezoekende studenten verbleven 's nachts 
doorgaans in Home Fabiola in kamers ter beschikking 
gesteld door de Sociale Sector. De bekostiging van 
het hele gedoe rustte verder op de schouders van 
enkele financiële sponsors en bedrijfjes die in natura 
steun gaven.

Lenin legt het volk uit 
waar het decadente  
België ergens ligt.

Toen Schamper (sorry voor deze reïficatie**) 
Leonid vroeg wat hij van België vond in vergelijking 
met Rusland, bediende hij ons van het volgende 
antwoord : “Luister eens, als je denkt dat ik hier ga 
vertellen dat België zoveel beter is dan Rusland, dan 
zit je bij mij aan het verkeerde adres. Het is hier 
anders, tot daar. Ik ga hier voor mijnheer de reporter 
niet de arme, hongerige Rus spelen." Danku, Leonid!

Schamper kreeg echter nog meer uit de 
stembanden van Leonid en werd ook van antwoord 
gediend van Novosibirsk-AIESEC-vice-voorzitter 
Vladimir (zut, zijn visitekaartje is zoek).

NON-INTERVIEW 

(VERTAALD UIT HET ENGELS)

ARROGANT

Zoals u straks in het exdusieve-in-gebrekkig- 
Engels-geschreven* Siberisch dankwoordje kunt 
lezen, kregen de Russen niks dan lovende woorden

Schamper: Zo rakkers, en wat vinden jullie 
zoal van België, als arme, hongerige Russen ?

Leonid: (vernietigende blik)
Vladimir: “Het ziet er hier erg stabiel uit. Belgen

Siberië kan je moeilijk verder dan 100 jaar terugkijken 
in de geschiedenis.”

Schamper: Brugge, Gent, Brussel, Antwerpen, 
één pot nat ?

Vladimir: "Antwerpen is groot en lelijk. Brussel is 
zowel oud als modem. Brugge is een sprookjesstad 
en Gent heeft wat van de vorige drie mee. Het is 
echter niet moeilijk om België in mijn hoofd als een 
geheel voor te stellen, zeker als ik het vergelijk met de 
Verenigde Staten, waar ik ook al geweest ben. Er is

Met alle moeite van de wereld was het gesprek 
verder nog onmogelijk van het onderwerp 'drank' af te 
brengen. Schamper bespaart u en zichzelf de details.

NEXT YEAR

Dringend tijd dat we collectief naar Siberië 
verhuizen. U kunt met wat geluk volgend jaar zelf 
gaan kijken tot welke machtsorde de Russische gasten 
hun thuisland overdreven verbloemen. Hou op het 
einde van het academiejaar de posters voor de

De Belgische studenten die de  
reis naar het GOS meemaakten. 
Let vooral op het contrast 
Belga-Aeroflot.

hier alleszins veel minder criminaliteit. Wolkenkrabbers 
heb ik h ier nauwelijks gezien en ookde reclameborden 
zijn hier heel wat soberder dan in Amerika. A propos, 
waarom drinken jullie hier steeds bier ? Oké, het mag 
er wel zijn, maar wijn en champagne, wat wij thuis 
vooral drinken, is toch veel beter ?”

Leonid : "Ach, het bier is hier echt wel slechter 
(neemt genietend nog een slok). Trappist, dat gaat 
nog, maar Kriek, wat voor een stupide idee om kers in 
bier te doen. Wat ik wel apprecieer aan jullie 
drinkcultuur zijn de drinkers zelf. Het gezelschap 
maakt heel wat goed.”

Vladim ir: “België kent een hele open atmosfeer 
(nvdr : ozonlaag ?). Mensen maken hier plezier, 
leggen snel contact en maken zich weinig zorgen. 
Gezellig! Die Amerikanen, dat waren ervan een heel 
andere slag. Wij Siberiërs zijn ook wat gematigder in 
de omgang, denk ik. Jullie leven wel ongezond, zeg. 
Wij eten veel meer fruit en groenten."

Schamper (radeloos zoekend naar die vraag 
over Boris Jeltsin in het lijstje voorbereide vragen) 
: Wablief ?

eventuele derde reis van Gentse studenten naar het 
GOS in het oog. Verleden jaar zaten de deelnemers 
volop in de Augustus-coup, dit jaar leerden ze 
Russische maffiosi kennen. Zo’n reis kan dus niet 
stuk. Doen !

* u verdenkt ons van paternalisme ?
** zoek op in het woordenboek !

DIA

ONGECENSUREERDE SIBERISCHE 
WOORDEN VOOR GENTSE STUDENTEN

You know, Belgians are very friendly 
people, and this country got a big amount 
of drinks, so we spend a realy nice time 
here. All Russians were realy impressed 
with the reception within the exchange, 
and now we all love Belgium, and its people, 
like Koen, Danielle, all those who took care 
for us all these days, accepts Russian 
customs and habbits, show us the country 
and student live in Gent.

When we started this program already 2

over de lippen als ze praatten over hun visite aan ons 
oneigenlijke landje. 'Vriendschap’ was wel het meest 
gehoorde woord tijdens gesprekken van Russen met 
inboorlingen.

Tijdens die laatste twee weken van de vakantie 
deed het gedrag van de Russen de haren van de 
organisatoren echter meermaals ten berge rijzen. De 
ongetwijfeld anders steeds sympathieke knullen en 
meiden uit Novosibirsk bleken dikwijls tergend 
kieskeurig, arrogant en zelfs asociaal te zijn. Ze 
stonden erop steeds onmiddellijk bediend te worden 
in horeca-aangelegenheden, om maar iets te zeggen. 
Eten dat hen onbekend was, roerden ze met geen

Gentenaren en Novosibirskers 
broerder- en zusterlijk bij elkaar 
in Siberië.
( fo to : Cisse)

hebben, me dunkt, een duidelijke levensvisie. Een 
Belg kan mooi zijn doen en laten plannen. Ze zijn in 
alles gesteund door tradities. Jullie hebben trouwens 
een erg rijkcultureel verleden. Vooral architectonisch. 
Die kleine straten zijn gewoon te gek."

Leonid: "Een rijke cultuur, ja. Die hebben wij in 
Moskou ook wel, maar in Novosibirsk nauwelijks. In

Poging om in het Guinness 
Book o f Records te komen. 
Cisse en vijf Belgische meisjes 
in Rusland.

Leonid : “Jaja, België (grijnslach). In de winkels 
hebben jullie ook rijen, langer dan de Russische. Ik 
moest ontzettend lang wachten om hier bijvoorbeeld 
een rekenmachine te kopen. Jullie straten zijn ook zo 
vuil. Bij ons zijn die tenminste proper. Het programma 
is anders wel leuk, hoor, daar niet van."

years ago, it was only idea and now it realy 
works, thats unbelivable, but fact. So Id  
like to thank all the people who helps u s ; 
sponsors, friends, etc. And of course we 
will be back next y e a r!

Maxim Larkin
(delegatie-leidster Novosibirsk)



11.11.11.

Vanaf begin 
oktober s tijg t de 
tem peratuur in 
crescendo binnen de 
lokalen van de BRUG. 
Naar verluidt broeden 
de 'elfjes' rond deze 

tijd hun jaarlijkse campagne uit. 11.11.11 .-RUG komt 
dan ook naar buiten met een goedgevulde agenda.

11.11.11 .-RUG is een vereniging die niet gelooft in 
een paternalistische, caritatieve behandeling van de 
ontwikkelingsproblematiek. We moeten de mensen 
niets wijsmaken. De Derde Wereld kan niet leven van 
donaties alleen. Die vormen slechts een druppel op 
een hete plaat. Noodhulp is belangrijk maar helpt 
enkel op korte termijn. Om de Derde Wereld echt 
vooruit te helpen moet er meer gebeuren. Er moet 
gesleuteld worden aan de ongelijke 
machtsverhoudingen op de verschillende politieke en 
economische arena’s (GATT, UNCTAD, IMF, enz), 
de rol van onze overheid moet kritisch gevolgd en 
bijgestuurd worden, in België tracht 11.11.11. een 
Derde Wereld-bewuste mentaliteit te creëren. In de 
campagne is er dan ook steeds aandacht geweest 
voor informatie en sensib ilisering, naast de 
fondseninzameling voor de projecten van het NCOS.

Dit jaar staan twee them a’s centraal: de 
schuldenlasten de 500 jaar durende uitbuiting van de 
Amerikaanse volkeren.

Wat staat er op de agenda ?
Exotische Maaltijden

Elke donderdag (vanaf 22 oktober tot do 12 nov) 
serveren de studentenresto ’s een Latijns- 
Amerikaanse maaltijd waarvan de opbrengst naar de 
projecten van het NCOS gaat. Voor gecultiveerde 
culinairen een must.
do 29 okt: Zocro (vegetarische stoofpot) aan 95 Fr 
do 5 nov: Pavo en Salso Verde (kalkoen in groene 
saus) aan 135 Fr
do 12 nov: Pimientos Recheados con Beringuela

woe 4 nov: panelgesprek over de schuldenlast 
met Jo Cottenie (NCOS)
Kathelijne Dedercq (getuigenverslag uit Peru) 
een Peruviaanse spreekster moderator prof. Beke 
(niet-Westers Recht)

ma 9 nov: film 'The Mission'
Een film die niet meer hoeft te worden voorgesteld. 
Over Indianen, conquistadores en de hypocriete 
rol van de kerk in de kolonisatie van Latijns- 

Amerika.
Blandijnberg AUD C 20.00 uur inkom 80 Fr, 
voorverkoop aan het cultuurbuffet 60 Fr

woe 11 nov: Werelddag georganiseerd door het VLK 
in de fakulteit van de Landbouw, Coupure 
Links 653met doorlopend een infobeurs van Derde 

Wereldgroepen

10.00 uur: voordracht ‘kansen tot structurele 
veranderingen in India’ door Bert Cleymans 
(NCOS)
11.00 uur: voordracht ‘alternatieven voor 
ontwikkelingssamenwerking toegepast op 
Latijns-Amerika’ door Mare Vogelaers (ACT)
14.00 uur: voordracht over ‘AIDS in de Derde 
Wereld' door Johan Goeman (tropisch instituut)
15.00 uur: voordracht ‘Hongersnood en 
Voedselhulp' door prof. J Matton 
avond : aziatische maaltijd gevolgd door 
wereldmuziek

do 12 nov: optreden van een Latijns- 
Amerikaanse groep
Fantasia De La Noche gevolgd door een fuif 
in de balzaal van de Vooruit vanaf 21.00 uur 
kaarten in voorverkoop te verkrijgen aan 100 
Fr bij de 11.11.11.-standjes, de studenten-
verenigingen en het Cultuurbuffet.
Aan de kassa : 130 Fr

En verder:
gastlessen in diverse fakulteiten op 9,12 en 

13 november.

kwijtschelding van schulden

Misschien had u na een jaar 11.11.11 .-campagne 
rond dit onderwerp beter verwacht, maar het 
schuldenprobleem  is nog niet opgelost. De 
schuldenberg ligt er nog in al zijn glorie: zowat 1450 
miljard $. De druk op de Derde Wereldlanden blijft 
groot. Elk jaar moeten ze 162 miljard ophoesten om 
hun intresten te betalen en een stukje kapitaal af te 
lossen. Voor de meeste Derde Wereldlanden is dit 
een aderlating die ze zich niet kunnen veroorloven. 
De gevolgen zijn ernaar. De hakbijl in de sociale 
sector (ziekenhuizen, onderwijs), de verkrotting van 
infrastruktuur (wegen, energievoorzieningen) en van 
de produktiecapaciteit (grondstofverwerkende

kunnen omzetten. Ze beschikten daarvoor over een 
belangrijk wapen: olie. Sinds '73 slaagden de OPEC- 
landen erin gezamelijk de olieprijzen te verhogen. 
Binnen enkele maanden steeg de olieprijs van 2,7 
naar 11 dollar per vat. Nietallleen de olie-importerende 
landen in het Noorden hadden daardoor onder de 
oliecrisis te lijden, maar ook de ontwikkelingslanden 
zonder olie zagen hun olie-uitgaven verviervoudigen. 
De rijke landen konden het betalen, de arme niet. Zij 
moesten daarvoor geld lenen. Dit droeg voor 260 
miljard dollar bij aan de stijging van de schuld.

De olie-winsten die de OPEC -landen wisten te 
realiseren hadden nog een bijkomend effect. Een 
groot gedeelte van de winsten kwamen in de banken 
van het Westen terecht (de petro-dollars). Dit gaf de 
banken extra reserves die uitgeleend konden worden

V

Geachte po litic i, 
zet deze affiche 

op zijn kop

Scheld 
alvast de 
schulden 

kwijt

(gevulde paprika’s, vegetarisch) aan 125 Fr

di 3 nov: info-avonden in de homes 
Op de verschillende homes wordt er een babbel 
gehouden over thema’s als : gevolgen van 500 jaar 
uitbuiting van Amerika, de oorzaak van de 
schuldenlast, ontwikkelingsbeleid: wat behoort dat te 
zijn, (voor)oordelen over politieke vluchtelingen in 
België, de strijd om goedkope grondstoffen.

het Kuc organiseert op 5 nov een info-avond over 
Cuba met pater Smeets die de afgelopen zomer een 
maand in Cuba heeft doorgebracht. Met een 
diavoorstelling over het land. Om 20.00 uur in de 
Kortrijksepoortstraat 245.

Doorlopend :
een tentoonstelling met reproducties van Latijns- 

Amerikaanse schilderwerken en een fototentoon-
stelling over het 
dagelijks leven in 
Bolivië

in resto Over- 
poort

verkoopstandjes 
in de studenten-
resto ’s en de 
fakulteitsgebouwen 

Aan de
netwerkleden van 
de universiteit wordt 
een petitie
voorgelegd voor de 
afschaffing van de 
schuldenlast.

En verder deelt 
1 1 . 1 1 . 1 1 .  
bankbiljetten uit van 
Derde W ereld-
landen. Zij noemen 
dit politiek actie-
voeren. Alsof deze 
landen genoeg geld 
zouden hebben om 
onze ekonomie te 
financieren.

Heb je nog 
vragen over de 
campagne ? 
11.11.11.-RUG is te 
bereiken in het 
studentenhuis DE 
BRUG, St-
Pietersnieuwstr. 45, 
aan de ingang 
rechts op de eerste 
verdieping. Tel : 
64.70.85

1992:

bedrijven) zullen tot ver in de 21e eeuw wegen op de 
ontwikkelingskansen.

Het gewicht van de schuld wordt in grote mate 
afgewenteld op de gewone bevolking en vaak op de 
zwaksten. Unicef berekende dat jaarlijks 500.000 
kinderen sterven ten gevolge van de extra besparingen 
die nodig zijn om de schulden af te lossen.

De exponentiële toename van de schulden is voor 
een groot deel te wijten aan het uitblijven van 
structurele oplossingen voor het schuldenprobleem, 
oplossingen waarvoor 11.11.11. de voorgaande jaren 
campagne heeft gevoerd.

Op de eerste plaats moet er iets gedaan worden 
aan de zwakke positie van deze landen op de 
wereldmarkt. Derde Wereldlanden moeten hun 
schulden afbetalen in vreemde valuta. Die moeten 
verd iend worden via exportinkom sten. De 
exportinkomsten kunnen afnemen doordat de 
exporthoeveelheid afneemt of doordat de prijs voor 
de produkten dalen. Derde Wereldlanden zijn echter 
sterk exportafhankelijk. Daarom zijn ze in grote mate 
gevoelig voor schommelingen in de wereldeconomie. 
Doorde ekonomische recessie in het Noorden konden 
de ontw ikke lingslanden m inder exporteren. 
Daarbovenop komen nog eens de invoerheffingen 
van de industrielanden op een groot aantal Derde 
Wereldprodukten, die hoger zijn naarmate de 
produkten verder afgewerkt zijn, een duidelijke rem 
op hun ontwikkeling.

Een groot aantal ontwikkelingslanden zijn 
aangewezen op de export van grondstoffen. De markt 
is voor een groot aantal van deze grondstoffen (vooral 
landbouwprodukten) verzadigd, met sterke 
prijsdalingen als gevolg. De daling van de exportprijzen 
kostte de Ontwikkelingslanden in 1981 en 1982 79 
miljard $ en de daling van hetexportvolume 21 miljard 
$. De mogelijkheden om vreemde valuta te verdienen 
daarentegen namen af, terwijl ze die meer dan nodig 
hadden voor de afbetaling van hun oplopende 
schulden. Tegelijkertijd bleven de prijzen voor de 
afgewerkte produkten uit het Noorden toenemen.

Eigen schuld dikke buit ?
Het is waar dat in een groot aantal gevallen landen 

zichzelf in de schulden hebben gewerkt door zware 
investeringen te doen in prestigeprojekten die een 
tw ijfe lachtige ontwikkelingswaarde hebben of 
gebaseerd zijn op een korte termijnvisie. De 
schuldencrisis heeft echter een veel cynischer 
oorzaak. In de jaren '70 hebben een aantal 
ontwikkelingslanden de handelsmachtin hun voordeel

en via renten (en renten op de renten en renten op de 
renten van de renten, enz.) een grote winst zouden 
moeten opleveren. Het minste wat men achteraf kan 
zeggen is dat de banken niet kieskeurig waren bij het 
uitlenen van hun dollars. Vaak gingen ze daarbij 
verder en trachtten - gedreven door een korte 
termijnvisie op winst - met alle mogelijke middelen de 
beleidsvoerders van het Zuiden te overtuigen om 
toch maar geld te lenen.

Eens schuld altijd schuld ?
Toen Mexico in '82 liet weten de schulden niet 

meer te kunnen betalen, waren vooral de banken in 
paniek. Ze hadden immers te veel uitgeleend in 
verhouding tot hun reserves. Eens het eerste 
paniekmoment voorbij hebben de banken middelen 
gevonden om het risico te spreiden, waarvan de 
herschikking van de schuld en de vrijstelling van 
terugbetaling van de hoofdsom maar met behoud van 
terugbetaling van de intresten de bekendste zijn. 
Vandaag gaan de meeste banken ervan uit dat de 
schuld toch niet meer kan worden terugbetaald. De 
korte termijnvisie op de winst primeert echter nog 
voor een tijdje.

En het is hier dat 11.11.11. weerwerk biedt. Ze 
blijven ervan overtuigd dat de schuldenproblematiek 
in de eerste plaats een politiek probleem is. De 
banken worden immers gereguleerd doorde overheid. 
Bovendien zijn in de loop der jaren heel wat privó- 
schulden gewaarborgd of overgenomen door de 
overheid. Wat zijn dan de eisen ?

1) De overheid moet de schuld aan de Minst 
Ontwikkelde landen kwijtschelden. Voor de overige 
lage inkomenslanden moet de overheid een 
kwijtscheldingsformule toepassen die neerkomt op 
een twee derde kwijtschelding. De overige schulden 
dienen te worden herschikt.

2) Van de banken wordt geëist dat ze de 
commerciële schulden gevoelig zouden verminderen.

3) Een grondige diskussie moet op gang worden 
gebracht over criteria voor het verlenen van nieuwe 
kredieten op het nationale en internationale forum.



Galaboi
PARDON ?
Het Semester- 
Gezwel

Op 6 november vindt in het kader van 175 jaar 
RUG een groots Universitair Galabal plaats in het 
Casino van Gent gelegen in het Citadelpark. Dit 
galabal is toegankelijk voor zowel studenten als 
personeelsleden van de RUG. Op het podium zullen 
verschillende groepen de sfeer opluisteren. Er zijn 
optredens voorzièn van Tom Landuyt and Precious 
Limits, Risky and the Consequences, Night Shift, 
Esta Locka, Tequila en at last but not at le a s t: De 
Studentenfanfare. Van achter de draaitafel zal de 
stem van D.J. Tony ten hemel rijzen. De organisatie 
ligt in handen van DSA en VEVO. tickets kosten in 
voorverkoop 300 fr. en aan de kassa betaal je 350 fr..

Samson

Student Aid
Tijdens de 2de en 3de week van februari zal je er 

niet naast kunnen kijken; dan gaan namemlijk de 
acties van Student Aid terug door. Student Aid 
verkoopt T-shirts, organiseert debatten en gastlessen 
en geeft informatie over de Derde Wereld. Dit om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de armen van 
deze wereld. Ben je geïnteresseerd in het werk dat 
door Student Aid verricht wordt en ben je bereid je 
hiervoor in te zetten kan je altijd contact opnemen met 
onderstaande personen. Je hoeft echter niet van in 
het begin te helpen met de organisatie van deze 
acties, de mogelijkheid bestaat ook enkel tijdens de 
actieperiode je steentje bijdragen. Alle hulp is steeds 
welkom)

Kate Depoortere, F. Rooseveltlaan 324 Tel. 
23.48.17

Nicky De Smet, Akkerstraat 94
Evelien Verschroeven, J.Plateaustraat 75

175 J a ar  
Studentikoos

Archief RUG stelt voor
In het kader van de viering 175 jaar Universiteit 

Gent worden er een hele reeks tentoonstellingen 
georganiseerd in het Peristilium. Ook de eigen 
studentengalerij “Galerij Kunst-Zicht" feest even mee 
met de fototentoonstelling, die niet zozeer historisch-
chronologisch werd opgevat maar eerder de sfeer 
van het studentenleven uitademt. Studenten zijn 
beweeglijk en veelzijdig en aan de hand van het 
materiaal dat het Archief van de RUG geselecteerd 
heeft, kan de galerijganger zich even met hen in de tijd 
en ruimte verplaatsen. Zo duiken we niet alleen het 
Scheikundelaboratorium binnen eind vorige eeuw, 
maar staan we ook op de stoep van de Blandijn in 
1969. Enkele affiches fleuren deze zwart-wit 
confrontatie op.

Galerij Kunnst-Zicht, van 26 oktober tot 20 
november 1992 Studentenrestaurant “DeOverpoort", 
Overpoortstraat 65, 1e verdieping, elke werkdag 
tussen 11u00 en 16u00, toegang gratis

Info : Dienst Public Relations, tel. 64 30 69

Studenten die dit 
academiejaar voor Gent 
kiezen om dat ze 
gehoord hebben dat de 
kamers er goedkoper 
zijn, komen bedrogen uit. 
Precieze cijfers zijn er 
niet, maar de 
gemiddelde maandhuur 

voor een kamer moet nu zowat 6000 fr. bedragen, 
tegenover 5100 fr. vorig academiejaar. Gent wordt 
daardoor even duur als de andere Belgische 
universiteiten, Brussel blijft een stuk duurder.

BAAS IN EIGEN HUIS ?
De Kamerdienst van de UG bemiddelt tussen 

huisbazen en studenten voor de verhuur van een 
2000-tal kamers en stelt daarbij als voorwaarde dat 
de kamers voldoen aan de veiligheidsvoorschriften 
van het gemeentelijke politiereglement. Tot vorig 
academiejaar gold ook een schappelijke huurprijs als 
voorwaarde, maar die voorwaarde heeft de 
Kamerdienst nu moeten opgeven. “De huisbazen 
hebben me niet meer nodig”, zegt Mireille Van Beirs 
van de Kamerdienst. De studenten overigens wel - de 
wachtkamer zit eivol. Een huisbaas waarvoor de 
Kamerdienst bemiddelt, kwam dit academiejaar 
melden dat hij zijn prijs van 3800 naar 6000 fr. 
verhoogt. De Kamerdienst, die overigens binnenkort 
naar Home Vermeylen verhuist, kon alleen maar 
iemand gelukkig maken door hem of haar het adres 
van die huisbaas door te geven. Bovendien had de 
huisbaas ook zonder de Kamerdienst wel huurders 
gevonden.

HECTISCH

Vorig academiejaar al werd het tekort aan kamers 
voelbaar. Daarover verschenen berichten in de pers, 
inclusief oproepen van de Kamerdienst aan de 
Gentenaars om meer kamers te verhuren. De 
huisbazen moeten daaruit afgeleid hebben dat zr  
veel meer uit hun kamers kunnen halen. Niet alleen 
de maandhuur is gestegen, maar ook de waarborg. 
Daarbij komt nog dat meer en meer huisbazen alleen 
een 12-maanden contract willen afsluiten i.p.v. een 
10-maanden contract. Ook de studenten reageerden 
op de persberichten. Van de zomer ging heter hectisch 
aan toe bij de zoektocht naar een kamer. Het gebeurde 
zelfs dat studenten tegen mekaar opboden.

KRUITHOF
De stijgende vraag naar studentenkamers is een 

trend die al jaren in alle Belgische universiteitssteden 
aanhoudt. Dat er meer studenten zijn, voldoet niet als 
verklaring. Het is werkelijk zo dat een groter aandeel 
van de studenten op kamers wil. De UG heeft daarover 
geen cijfers omdat bij de inschrijving niet langer 
geregistreerd wordt of een student al dan niet in Gent 
verblijft. Veelbetekenend is wel dat bij de Kamerdienst 
nu ook veel studenten komen ankloppen van wie de 
ouders in de onmiddellijke omgeving van Gent wonen, 
en die toch per se in het centrum op kamers willen. 
Blijkbaar heeft de Kruithofgeneratie een grotere 
behoefte aan zelfstandigheid.

DE MORGEN
“De Morgen” van 6 oktober jl. had naast de 

gestegen vraag nog een andere verklaring voor de

hoge prijzen. Op 1 september 1990 (zie Schamper 
'90-’91) werd na een paar tragische ongelukken het 
politiereglement van kracht, dat aan de verhuurders 
een aantal elem entaire verplichtingen i.v.m. 
brandbeveiliging op legt (brandblusapparaten, 
detectoren, vluchtwegen,tot en met brandvrije deuren). 
Het is niet onm ogelijk  dat verhuurders de 
verbouwingskosten op de studenten afwentelen.

NA DE MORGEN

Alleen is het nog te vroeg om het effect van het 
politiereglement op de huurprijzen al te voelen. Nog 
lang niet alle kamers werden gecontroleerd : de 
gemeentelijke huisvestings-dienst heeft maar twee 
personeelsleden voorde controle, alle kamers zullen 
pas over enkele jaren veilig zijn. Bovendien krijgen 
huisbazen een tot twee jaar respijt voor ze een 
tweede controle krijgen, terwijl het reglement zelf nog 
maar twee jaar van krachtis. Wel gebruiken sommige 
huisbazen het politiereglement als excuus voor de 
prijsstijgingen. Dit alles neemt niet weg dat het 
politiereglement de prijzen in de toekomst kan doen 
stijgen, en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

OPROEP

Overigens geen kwaad woord over het 
politiereglement, dat ten slotte voor de veiligheid van 
de studenten zorgt. Geert Van Hove van de 
gemeentelijke huisvestingsdienst doet trouwens een 
dringende oproep aan de studenten om onveilige 
kamers te melden en zo het werk van de dienst te 
versnellen. Studenten moeten daarbij echt niet bang 
zijn om hun kamer te verliezen - ze blijven anoniem en 
de huisvestingsdienst neemt ze in bescherming. De 
huisvestingsdiensi (Gildestraat 8) is elke dinsdag- en 
donderdagmorgen open van 9 tot 12 uur. Je kunt ook 
altijd telefoneren : 25.91.91. Bij de Kamerdienst van 
de UG kun je  een fo lde r krijgen met de 
veiligheidsvoorschriften.

STUSTUSTUDIO
Het politiereglement heeft de prijs wel indirect 

beïnvloed : huisbazen die zich toch verplicht zien om 
te verbouwen, maken dan maar meteen studio's van 
hun kamers. Studio’s brengen immers veel meer op. 
De huisbazen spelen daarmee in op de vraag van 
veeleisender geworden studenten èn van niet- 
studenten voorwie een appartementte hoog gegrepen 
is. Het aanbod van klassieke studentenkamers is 
daardoor gedaald, en dat terwijl de vraag voortdurend 
toeneemt. Dat verklaart meteen de drastische 
prijsstijgingen.

20000 KAMERS, DAT MOET JE 
VERDIENEN

Zal Gent zich ooit nog goedkoop kunnen noemen ? 
Een daling van de vraag naar kamers door b.v. 
minder inschrijvingen staat niet meteen voor de deur, 
integendeel. De prijzen zullen pas dan dalen als het 
aanbod van kamers stijgt. Van een sanerende 
universiteit moet je niet verwachten dat ze meer 
homes gaat bouwen. De Kamerdienst van de UG ging 
op zoek naar nieuwe kamers, zowel in het centrum als 
in de periferie (St.-Amandsberg, Gentbrugge,...). In 
de periferie gaat nog maar om een paartiental kamers, 
maarzo is het in het centrum ook allemaal begonnen.

Sinds dit
akademiejaar is het 
sem estersysteem  
ingevoerd aan de 
Universiteit Gent. 
Maar meer weten wij 
daar niet over. De 
fakutteit der letteren 
en wijsbegeerte (L & 

W) zou de enige fakulteit in Gent zijn waarvoor 
dit niet geldt. Maarookdatisnietduidelijk. Noch 
de studenten, noch de professoren zijn op 
afdoende wijze ingelicht over de konkrete 
veranderingen die teweeg gebracht worden 
door het nieuwe systeem. Zoveel is duidelijk. 
Enkele voorbeelden.

In een aantal welbekende fakulteiten (en het 
zijn steeds dezelfde) is ronduit niemand 
geïnformeerd. Studenten die een prof om uitleg 
vragen, worden afgewimpeld. Proffen die aan 
verderejaars uitleg willen verstrekken over 
vakken, gaan tegen de grond als hen een 
konkrete vraag gesteld wordt, bvb. in verband 
met keuzevakken die in bepaalde richtingen 
afgeschaft blijken te zijn. Zelfs de nieuwe 
methode om vakken te beoordelen door middel 
van studiepunten (studiepunten ?) is bij de 
meesten onbekend. De vergelijking met 
voorgenoemde L & W dringt zich op. Nieuwe 
studenten alsook ouderejaars werden door 
middel van een lijvige brochure op de hoogte 
gesteld van de recente ontwikkelingen, en de 
implicaties op het pakket vakken. (Hoewel...zie 
verder.) In dezelfde brochure vinden wij ook 
een overzicht terug van de vakken, mét korte 
inhoud en uitleg over de titularis van het vak. 
Zulks isonbekend in andere faculteiten. Is ditde 
schuld van gebrekkig («vierkant) draaiende 
studentenkringen ? Dat kan, maar in de eerste 
plaats is informatieoverdracht toch de taak van 
het dekanaat,dachten wij zo, en dat hebben ze 
in de L & W goed begrepen.

Blijft uiteraard het geval Rudy Doom, prof die 
ook doceert aan de L & W, wiens vak zonder 
meer verdween uit het verplichte lessenpakket, 
vervangen werd door een vak van een assistent 
van ene L. De Meyer, en wiens vak enkel nog 
als keuzevak (zeggen en schrijven: op aanvraag) 
te verkrijgen is. En wat toch alles slaat: zonder 
dat hij daarvan officieel op de hoogte gesteld 
werd bij aanvang van het akademiejaar. Maar 
dergelijke gevallen komen wel meer voor, als 
wij sommige betrouwbare bronnen mogen 
geloven.

Kan u nog volgen ? Wij reeds lang niet meer. 
Vorig jaar werd er nog betoogd tegen het 
semestersysteem, met al zijn uitwassen, als 
daar zijn de herstrukturering van de universiteit 
in vakgroepen, de studiepunten,... Intussen is 
de reorganisatie doorgevoerd (schijnt het), maar 
blijft iedereen met vragen wel lekker in de kou 
staan. Wie niets weet kan immers niet 
protesteren. Hopelijk kunnen wij onze taak als 
informatieblad de volgende nummers beter 
vervullen. 175 jaar RUG, hoera!

Stoffel
de redaktie

Eindelijk is het zover, eindelijk op je eigen benen in een grote studenten-
stad. En ook, je hebt er lang genoeg naar uitgezien, eindelijk mogelijkheid 
om iets met je homoseksualiteit te doen.

VERKEERD GEPARKEERD
is er voor en door homojongeren en lesbomeiden tot 25 jaar. We doen aan 
onthaal (een briefje, een gesprekje), bieden informatie aan en organiseren 
zowel vormende als ontspannende aktiviteiten (kaas- en wijnavond, een 
uitstapje aan zee, een videovoorstelling, een voordracht,...).

POSTBUS 535, 9000 GENT 1
Als je er meer over wil weten, stuur dan gewoon een briefje naar Verkeerd 
Geparkeerd en je ontvangt wat meer informatie in een gesloten, neutrale 
enveloppe.

Straks bestaat Verkeerd Geparkeerd vijf jaar en dat vieren we onder andere 
met onze tiende fuif.

Decadance
gaat door op vrijdag 30 oktober vanaf 22 uur 

in de concertzaal van de Vooruit. Je bent er welkom.
Verkeerd Geparkeerd is lid van het Werkgroepenkonventvan de R U G



HUISSTIJL
UNIVERSITEIT
GENT

Op Zwier
do 29 okt

Gele Zaal 
Bibliotheek

za 31 okt
Vooruit 
Briel poort 

zo 1 nov
Vooruit

ma 2 nov
Victoria

Nieuwpoorttheater

dl 3 nov
ARCA

Zaal De Waanzin 

Victoria

Boucounta Ndiaye 
Herman de Coninck: 

Middagen van de literatuur

Frank Boeijen 
Futurama

En Nu Serieus

Monstrueux (Leporello) 
(18.30 u)

Royaal Lyrisch (Speel- 
theater)

Zeven Deuren (Btho 
Strauss)

Stekelbeesfestival ‘Allons les 
gas’ (Het Muziek Lod) 

Dood Van Een Sardien
(thater zucht) (17 u & 20.30 u) 

Nieuwpoorttheater Northofvertigo (theater
inflammable) (20.30 u)

woe 4 nov 
Victoria

ARCA

Zaal De Waanzin

Nieuwpoorttheater 
do 5  nov

ARCA

Victoria
Seleskest

Vooruit

Nieuwpoorttheater 
vr 6  nov

Babel (teatro dei piccoli 
pricipii) (17 u) 

Zeven Deuren
(Botho Strauss) 

Stekelbeesfestival ‘Allons les 
gars’ (Het Muziek Lod) 

Northofvertigo (14.30 u)

Zeven Deuren
(Botho Strauss) 

Babel (11 u&  14.30 u)
De Jongeling (teatergezel- 
schap wederzijds) (14.30 u) 
The Inner Cirde (Y Touring) 

(17 u)
Fratelli (La Ribalta) (20.30 u)

ARCA Zeven Deuren
(Botho Strauss) 

Galerij Waaistr. 14 Akoestische soloperfor-
., mance van Louis Colan
Vooruit EMF

Seleskest
Vooruit
Nieuwpoorttheater 

za 7 nov
ARCA

Nieuwpoorttheater

Victoria

zo 8 nov
Congrescentrum

Vooruit
dl lO novLe.m .

ARCA

De Jongeling (14.30 u)
The Inner Cirde (11 u) 
Fratelli (11 u)

Zeven Deuren
(Botho Strauss) 

Epoche (Stichting De Kist) 
(20.30 u)

De Overkant (Vooropleiding 
Theater Groningen) (17 u)

Haydn (Harmoniemesse) & 
Fauré (Requiem) 

Madredeus 
za 14 nov  

Zeven Deuren (Botho 
Strauss)

za 14 nov
Org. Nieuwpoortth. Liefhebben (Toneelgroep

Amsterdam) (20.30 u)
Vooruit Walter Trout Band

di 1 7 n o v te .rn .z a  21 nov
Org. Nieuwpoortth. Karamazov Goes Crazy 

woe 18 nov
Brielpoort Faith No More

do 26 nov
Bijloke Zeger Vandersteene (tenor)

& Levente Kende (piano) 
brengen F. Schubert

tentoonstellingen

Fins Glas
Museum voor Sierkunst tot 15 nov 

Wit over Zwart
Vooruit tot 19 nov

Werk van Courtois, Uytterhaegen, Mulkers,...
Holiday Inn Gent Hotel vanaf 1 nov

Les Vingt en de Belgische Avant Garde
Museum Schone Kunsten 1 nov - 31 dec 

Lineart
Flanders Expo 5 nov - 9 nov

Archeologische en etnografische verzamelingen 
Aula RUG 6 nov-28 nov Una

Commedia (Dirk De Pauw)
St. Pietersabdij 13 n o v -3 0  dec

Paul Darge
Overpoort (Kunstzicht) 25 nov - 18 dec

175 jaar stedelijke archiefdienst
Museum A. Vander Haeghen tot 6 dec 

Eresaluut
Museum Schone en Hedendaagse Kunsten

tot31 jan ‘93

Florentijnse
cyclus

Caravaggio tuurt herboren

Over Bacchus’ walhalla

Dat eens leek verloren

Voor de zwiepend woeste

Vruchtwaters del’uomo.

We stormen als minotauren

Door de strengen van de stad

Schuimend naar de duomo

Waar God zijn hand vergat.

Dichtend en 
woelend 

Inde heupen van 
Dantes moederland 

Ontwaak! en keil 
een tand 
Over het 

voorhoofd dat 
schuimt 

En voor je ligt te 
slapen. 

Op verzen zo 
belust 

Dat je telkens 
weer gelooft 

Genie ligt voor 
‘t rapen!"

In vergetele spelonken 
Zij stikken in stilte 
Goedmoedig murmelend

Tot puimsteen gebeiteld

De laatste grote woorden

Voor de grote dove wereld

(Uffizi)
De zon zindert te 
Verschroeit of nee, verzengt

De aangeslagen boze.

Giardano dei Boboli 
Het parfum pastel gelakt 

En amberlicht 
klassiek 

Duizend hese 
stemmen 

Slaken duizend 
hete stemmen 

Platanen buigen 
ruisend

En aangelengd ten hemel.
Haast jullie, 

Nog voor de nacht 
zich ontbolstert 

Naar de moestuin 
van Fiesole!

Afgemat op weg proeft men 
De boezems als toskaanse neuzen

Geurig smeulend

Heilige van Santa Croci En zo zeilt de
zomer,verbeten

Heilig, hooglied op de heer Te vaak vergeten
Hoe gelouterd staar je nors Geketend aan

de stadswal
Naarde argeloze kim Nog voor de zondeval
Die als een wingerd zijn blad Komt de vloed

en ratelt God
Je stanza door de stegen zaait Als melaats 

wrokkig en verbleekt. 
De spieren te strak Haast je David, schuil

met ons,
Van steen en te fors Iemand roert de trom!
Een kin als door lelies getorst. Iemand voedt de

hemelboog 
Met krekels en gebons 
De stilte komt, de straf 

nog niet, 
Maar de leeuw geeuwt al 

verwond.

Lord Moloch

Gedicht
Er wacht mij weer een eeuw 
In de langoureuze schoot 
Van het knekelhuis

Een allerlaatste eeuw van 
Adem totterdood 
En dood aan het kruis

Het weze mijn straf!,
Die God heeft gewild 
Terminus mensen 
Want hier stolt het bloed 
Desnoods met geweld want 
Zo weze de grap 
Die ik heb verteld.

Lord Moloch

S C H A M P E R
_____________studentenblad R.U.G.

werft aan:
Elke dinsdag om 19 u in De Brug (gelijkvloers)

Redakteurs, Tekenaars, Computerfreaks, 
P.R.lui, Schrijvers, Dichters, Verdelers, 
Lay-Outers, Ronselaars, Medewerkers,

En Dies M eer.



D t UREN 
PORTES

23/10 PAUL WELLER VOORUIT GENT

6/11 EMF VOORUIT GENT POP WILL EAT 
ITSELF

8/11 MADREDEUS VOORUIT GENT

14/11 WALTER TROUT BAND VOORUIT GENT

18/11 FAITH NO MORE BRIELPOORT
DEINZE

+ L7
UITVERKOCHT

25/11 WILLY DEVILLE BRIELPOORT
DEINZE

DEREK AND 
THE DIRT

28/11 IZZY STRADLIN VOORUIT GENT and the 
Ju Ju Hounds

1/12 SONIC YOUTH BRIELPOORT
DEINZE

PAVEMENT

2/12 THE BLACK CROWES BRIELPOORT
DEINZE

3/12 THE B-52's BRIELPOORT
DEINZE

5/12 MAGNAPOP VOORUIT GENT

7/12 FAITH NO MORE BRIELPOORT
DEINZE

EXTRA SHOW
+ L7

10/12 IJAHMAN LEVI VOORUIT GENT

11/12 SUGAR VOORUIT GENT UNCLE
TUPELO

19/12 X-MAS SHOW BRIELPOORT
DEINZE

DE MENS. THE SCENE 
■ FISCHER Z

31/10 FUTURAMA BRIELPOORT
DEINZE

VAN 13 TOT 23 
UUR

Als men je bestempelt als de blanke Public Enemy 
kan je maar beter goed en indrukwekkend zijn, vind ik. 
The 25th of May komen uit Liverpool en zijn links dat 
het een aard heeft. Met hun wilde milkshake van rap, 
keiharde beats en gitaarherrie willen ze op het 
bewustzijn van de door TV en eenzijdige informatie 
aangetaste maatschappij inwerken en ideeën 
aanbrengen. Hun debuut “Lenln & McCarthy” is een 
stap in de goede richting en live laten ze naar het 
schijnt niets of niemand heel. The 15th of March is 
mijn verjaardag, ‘t is maar dat u het weet.

De nieuwe CD van Jason Rawhead “Time 
Stopped Dead” (productiewerk Roli Mosimann - ook 
Swans en Young Gods) klinkt energiek, direct, ruw 
en luid. Een beetje als uw nieuwe motor, zult u 
zeggen. Maar Jason Rawhead is wel van het beste 
wat ons Belgenland op muziekvlak te bieden heeft. 
Geen geteem, geen hypocrisie, alles recht voor de 
raap: Jason Rawhead is ECHT en EERLIJK. Met hun 
haar in een staart zijn ze de gedroomde misdienaars.

Soft Parade is één van de weinige Nederlandse 
bands die bij swingende grijsaard John Peel hun 
zeemzoete ding mochten doen. Soft Parade is ook 
een van de weinige Nederlandse bands die op Dave 
Stewart’s Anxious-label zitten én een van de weinige 
Nederlandse bands wiens CD “Puur” in 21 landen 
tegelijk uitgebracht werd. Een bende gelukzakken, 
hoor ik kwade tongen reeds fluisteren, maar er is ook 
duidelijk gewerkt aan het schijfje. “Puur” bevat muziek 
geïnspireerd op de late Beatles, the Doors (de naam 
I de naam I) en The Velvet Undergound : een 
aangename mengeling van zweverige nummers en 
vrolijke, zuivere popsongs. Leuke, soms dansbare 
ritmes, hèt Hammond-orgeltje van the Doors en 
keyboards die een speciaal sfeertje oproepen: 
classeren onder leuk groepje Hollanders.

Het is geen makkie om vandaag de dag als 
Amerikaans gitaargroepje origineel voor de dag te 
komen, maar naar eigen zeggen is het Love On Ice 
wel gelukt. Ze begonnen als goedverdienende 
covergroep maar wilden snel vooruit en trokken 
daarom naar the place to be: Seattle. Hun CD “Nude” 
werd geproduced door Rick Parashar, een oude 
bekende in de grunge-scene die ook aan de knoppen 
zat bij Soundgarden en Temple of the Dog. Hun 
muziek komt verrassend en amusant over, is niet 
gebaseerd op een modieus concept maar gaat wel 
terug op Jane’s Addiction. Als we hen mogen geloven 
is Love On Ice “nieuw, onstuimig, helemaal vrij, 
opgewonden en klaar om erin te v liegen ” . 
Kuisheidsgordels in voorverkoop: 450.

Lou Barlow, ex-bassist bij Dinosaur JR. (met de 
lichtjes geniale Jay Masds als keel en gitarist), heeft 
nu zelf een groepje, Sebadoh. Ze worden door de 
buitenlandse pers de hemel ingeschreven en 
beschouwd als dé belofte van de éénentwintigse 
eeuw (zo kent Kris Verleyen er nog wel 10 andere !). 
Misschien nog een kleine doch zeer importante 
mededeling: Barlow is een nijdig ventje dat het niet 
kan hebben dat mensen lawaai maken tijdens zijn 
intieme nummers. Bij achteloos niezen is de kans dat 
u een Fender in uw strot geramd krijgt dus niet gering.

ALL maakt supersnelle, luide, indringende én 
leuke hardcore. Ze ontstonden na de split van de 
legendarische Califomische hardcore-groep The 
Descendants, toen drummer Bilt Stevenson en 
bassist Kari Alvarez samen met gitarist Stephen 
Egerton en zanger Scott Reynolds in een nieuwe 
groep stapten. Ze leverden reeds prachtig plaatwerk 
af ( Allroy says, Allroy’s revenge,...) en zijn volgens 
kenners een echte live-sensatie. Zeg mij ALLen na: 
(met Antwerps accent) ‘t is goed met ALL erbij.

P r o g r a m m e  F u tu r a m a  M IN IS T R Y  • P J  H A R V E Y  • M E A T  B E A T  M A N IF E S T O -  

N E W  F A S T  A U T O M A T IC  D A F F O D IL S  • D E A D  M O O N  - J A S O N  R A W H E A D -  
2 5  T H  O F  M A Y  - A L L  • S E B A D O H  • L O V E  O N  IC E  • S O F T  P A R A D E .

IN F O  +  T IC K E T S  P E R  P O S T  : 0 9 1  2 0  4 7  4 0  - N IE T  O P  D E  O P E N B A R E  W E G  
G O O IE N  A U B  - V U  O N  T H E  R O X  • S D W

Zie ginds 
komt de 

Stoomboot

Beste Schamper,

Ik schrijf u deze brief om langs het 
officiële studentenblad mijn weerzin 
kenbaar te maken aan de ganse Gentse 
studentengemeenschap voor hetgeen zich 
donderdag 8 oktober aan het 
studentenrestaurant De.Brug afspeelde. 
Ik kom pas uit Leuven naar Gent. Hetgeen 
ik daar tijdens recente betogingen zag 
vulde mij met afschuw, dat zulks ook aan 
de Gentse universiteit mogelijk was zou ik 
nooit gelooft (sic) hebben had ik het niet 
zelf gezien.

Studenten hebben zo hun eigen 
manier om iets kenbaar te maken aan hun 

medestudenten. Een van die middelen is het strooforiefje. Of deze 
manier van klantenwerving (voor fuif, dub, ideologie,...) effectief is lijkt 
mij niet zo evident. De meeste druksels eindigen toch in de goot of op 
de vloer, ongelezen natuurlijk, 1 is daar dat het schoentje wringt (kan 
met uitdelers van zulke druksels niet verplichten dedoor hen verspreide 
vuilnis na verdeling op te ruimen als een soort van anti-vandalisme- 
ecologisch bewustzijns project 7) . Die donderdag was er ook een 
8tudentenvereeniging (sic) aan het uitdelen, dat deze vereeniging (sic 
I) het NSV (de Nationalistische Studentenvereniging, NVDR) was doet 
niets ter zake, ik ben er geen lid van en ben ook geen aanhanger van 
hun ideologie maar zij deden mijn (sic) inziens niets verkeerd en zeker 
geen vlieg kwaad. Hetgeen zeker niet kan gezegd worden van hun 
tegenstanders de MLB (de Marxistisch-Leninistische Beweging, NVDR), 
welke volgens mij evenveel recht van bestaan hebben en ook hun idöen 
(sic) mogen verspreiden. Als dat maar op een vredelievende en 
beschaafde manier gebeurd (sic). 1° MLB stond voor de binnendeur 
van het restaurant (trapjes op) wat de vrije doorgang ernstig belemmerde 
2° MLB gebruikte fysiek geweld, er waren zelfs gemaskerde leden bij, 
men kan gerust spreken van een knokploeg. Dit alles deed mij besluiten 
niet in de universitaire restaurants te gaan eten. Ik had de indruk dat er 
nog verscheidene andere studenten to l diezelfde conclusie waren 
gekomen. Wanneer dit nogmaals voorvalt denk ik er definitief weg te 
blijven, ik kom er om te eten niet om de kans te lopen door gemaskerden 
in elkaar geslagen te worden, studeren is zo al moeilijk genoeg. Het 
pamflet van het NSV heb ik uiteindelijk in de vuibak geworpen maar 
toch heb ik het eerst gelezen. Het NSV had volgens mij gelijk: je moet 
het niet met hun eens zijn maar slogans volgen zonder een kritisch 
onderzoek Is een houding univer6itairen onwaardig. De recente 
geschiedenis kent een paar prachtvoorbeelden van verdere evoluties 
van zulk een mentaliteit (ga maar eens nar Rusland en Rostock). MLB 
laat de bivakmutsen thuis en studenten wees kritisch en denk zelf.

naam & studierichting door de redactie gekend.

NVDR: Laten we voor alle duidelijkheid toch opmerken dat de 
bivakmutsen niet enkel toebehoorden aan al dan niet vermeende MLB- 
leden, maar dat het AK (in de volksmond: het Anarchistisch Kollektief) 
ook zijn aandeel had in de uitverkoop. Waarmee we uiteraard de semi- 
knokploeg van het NSV niet willen verdoezelen.

Soms komt rock ‘n’ roll-viezerik Fred Cole (gitaar/ 
zang én bijna een halve eeuw oud) kreunend en 
rochelend uit zijn rolstoel, tast hij vermoeid naar zijn 
met kepemagels en plakband bijeengehouden gitaar 
en maakt hij van die dampende garage-rock zoals die

D O  THE 
WRITE  
T H IN G

Na de waanzinstrip “Storm the Studio” en het al 
even ontvlambare “99%” toont Meat Beat Manifesto 
zich op “Satyricon” als een technogroep die alle 
krankzinnigheidvoorbijis. Live brengen ze een heerlijk 
combinatie van dans en sexy, opwindende muziek. 
De dansers steken in door de mensen van MBM zelf 
ontworpen kostuums en brengen een show die een 
animale sfeer creërt en die op die manier de energie 
tracht te herinterpreteren. Oef.

Pietje Harvey, door buitenstaanders ook soms PJ 
Harvey genoemd, werd door de Britse muziekpers 
unaniem de hoogte in geschreven. Termen als 
overrompelend, intens, trashy en sensueel liepen uit 
ieders mond als men het over de nieuwe sensatie, 
aangevoerd doorde 21-jarige Polly Harvey, had. Hun 
eerder dit jaar uitgebrachte CD “Dry” werd al in het 
lijstje van “schitterend werk” opgenomen en op Pinkpop 
’92 waren ze een van de hoogtepunten. Ik durf hier 
zonder scrupules van een belofte te spreken.

Dit Ministry van Beestige Zaken heeft weer een 
CD uit die heet staat van de kwaliteit. “Psalm 69:the 
way to succeed and the way to suck eggs” (metzo'n 
titel kan voor mij niks meer fout gaan) bevat muziek 
die slingert tussen uitgesproken bombastische metal 
en de soundtrack voor een extatische voodoo- 
ceremonie. Deze noise dictators (uit Chicago) staan 
borg vooreen knaloptreden, dit bewezen ze al eerder 
op de Am erikaanse Lo lapolooza-tour. Een 
krachtontwikkeling om U tegen te zeggen.

Dit festijn voor oor, oog en neus gaat dit jaar om 
organisatorische redenen NIET door in het 
goedverwarmde parochiezaaltje van Poesele, maar 
wel in de Brielpoort (Deinze). De deuren gaan daar 
open om 12.30. Voor 750 franken (in voorverkoop, 
aan de kassa betaalt u 100 ballen meer) trakteert u 
uzelf op een gezellige staanplaats met zicht op het 
podium en met een beetje geluk staat u naast mij. Kris 
Verleyen heeft ons beloofd voor een bak bier te 
zorgen.

In NTG-Minnemeers loopt nog tot 8 november DE 
DIENSTLIFT van Harold Pinter, in e,en regie van Sam 
Bogaerts.

Het verhaal in een notedop: In een kelderwachten 
2 huurdoders (Jef Demedts en Bob Van Der Veken) 
op instructies voor hun volgende opdracht. Het enige 
dat ze weten is dat het slachtoffer zal verschijnen door 
de deur. Een thriller met existentiële allure!

Schamper geeft aan de 10 (tien) snelste langs- 
komers één ticket weg voor de voorstelling van DE

DIENSTLIFT op woensdag 4 november, 19u30 in 
NTG-Minnemeers.

Kom op vrijdag 30 oktober tussen 13 en 14 u naar 
ons redaktielokaal in De Brug op het gelijkvloers en u 
bent één der erg gelukkigen.

Was u niet snel genoeg ? Wilt u uw geliefde 
huisdier meenemen op uw uitje ? Dan hebben wij een 
Gouden Tip voor de toneelliefhebber(s) in (onder) u: 
aan de Kultuurbuffetten zijn kortingsbonnetjes van 
20% verkrijgbaar voor de voorstellingen van woensdag 
4 en donderdag 5 november. Haast je wel, er zijn 
slechts een beperkt aantal bonnetjes voorzien.

WR Lees Schamper, het blad dat aan uw meest
elementaire basisbehoeften tegemoet komt. Zonder 

. dank.

D E I N Z E
B R IE L P O O R T
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A A N V A N G  | 3  t.

SOFT PARADE
LOVE ON IOECE MORSEN

SEBADOH
A L L

2STH OF MAY 
JA SO N  RAWHEAD 
DEAD MOONMimé* Mm

FUTURAMA
Dit jaar met gratis muziek

Trek op 31 oktober 
uw goedzittende 
rennersbroek aan, 
voorzie u van een 
veldfles fris bronwater 
en sm eer u 
overvloedig in met 
olie, zodat u 
probleemloos van het 
ene naar het andere 

podium glijden kan, want Futurama is weer I Glazen 
bolsgewijs slaagt Kris Verleyen er weer in om een 
affiche samen te stellen die de meesten onder u met 
een spontaan vreugdedansje ontvangen, hierbij met 
superlatieven en complimentjes strooiend. Soft 
Parade, Love On Ice, Sebadoh, ALL, The 25th Of 
May, Jason Rawhead, Dead Moon, New Fast 
Automatic Daffodils, Meat Beat Manifesto, PJ 
Harvey en Ministry. En nu maar hopen dat die 
allemaal in het On The Rox-busje kunnen.

alleen maar door hem kan gemaakt zijn. Dead Moon 
(naast Cole ook nog diens vrouw Toody -bas/zang- 
en drummende maniak Andrew Loomis) brengen op 
hun eigen Tombstone-label in principe enkel vynil uit 
, maar hun live-dubbelaarUVEEVILisdoorhet Duitse 
Music Mania Records wel als CD op de markt 
gebracht. Nu weet u wat te vragen aan de Sint.

Ik vind Icarus Wllson-Wright (percussie) een 
leuke naam en ik vind de New Fast Automatic 
Daffodils een al even leuke groep. De New Fads zijn 
het buitenbeentje van de Manchester-scene daar zij 
niet de gebruikelijke sixties-gitaren van een dansbeat 
voorzien, maar wel veel recentere muziekvormen. 
Die mengeling van allerlei stijlen (funk, house, hip 
hop, world music,..) slaat momenteel erg aan in 
Engeland. Het nummer “It’s not what you know” 
(vanop hun nieuwe tweede CD “Body Exit Mind” ) 
werd door de Britse muziekpers zelfs tot single van de 
week verkozen.

GEEN
BLAUWHELMEN



Wervelende Werving
Jaw el, ook 

Rector De Meyer, 
\ndejaren negentig 
ook wel eens een 
‘a n a c h ro n is m e ’ 
genoemd, is een 
verw oed m acra- 
méerèn de grootste 

inspiratiebron voor jonge Schamper- 
medewerkers. Twee keer per maand ver-
slindt hij de “gekuiste” versie van dit 
sym pathieke doch kritische orgaan. 
Binnenkort zijn het misschien wel uw 
pseudo-geestigecontributiesó\e hij tussen 
zijn brood krijgt. Schamper biedt u de kans 
om uw naaste omgeving en vooral uw 
ouders Xe verbazen : de kans om exclusief 
vers laggever  te worden van de 
interuniversitaire hengelploeg, en wel op 
de volgende manier (W .R., 1ste kan 
G erm aanse):

Kom op een saaie dinsdagavond (en zo 
zijn er veel, wees gerust) om 19 uur eens te 
kloppen op de deur van hetSchamperlokaal 
in de Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45.

verwoed masseur én de grootste kannibaal. 
Twee keer per maand verslindt hij een 
auteur van dit symphatieke blad. Binnenkort 
zijn het misschien wel uw botten die hij af te 
knagen krijgt. Schamper geeft u de kans 
om uw spek en vooral uw lenden te offeren 
: de kans om donor te worden van de 
maniak en wel op de volgende manier 
(A.N., eerste kandidatuur economie)

Jawel, ook Rector De Meyer, in de kapper 
ook wel eens ‘De Meyer’ genoemd, is een 
verwoed rectoren de grootste intelectueel. 
Twee keer per maand verslindt hij de 
heetste meiden van dit sympathieke 
bladeke. Binnenkort zijn het misschien wel* 
uw meiden die hij te verslinden krijgt. 
Schamper toont u de weg om uw lusten en 
vooral uw dorst te uiten : de kans om 
president te worden van de V.S. en wel op 
de volgende manier (B .V .V ., eerste  
kandidatuur criminologie)

Toch bedankt voor de moeite, jongens ! Probeer 
Studentikoos eens. Met schampere groet,

VP Schampermans II

Onze hostessen (m/v) zullen er u met open 
armen ontvangen.

Inderdaad, dit is de zoveelste smeekbede. Wij 
zoeken nog steeds vinnige en minder-vinnige 
medeWerkers/medewerksters, zoals daar zijn 
redacteurs, redactrices, lay-outers, lay-outsters, 
illustrators, illustratrices, kamerplanten (m/v) en vooral 
een eindredacteur/eindrèdactrice (voor deze laatste 
vacature dient u wel een licentiestudent(e) uit de 
Germaanse te zijn). Individuen die deze Schamper 
beneden alle peil vinden, moeten zich zeker komen 
aanmelden om ons terug op het rechte pad te brengen.

Een beetje vers bloed zochten en vonden wij 
onder de nieuwe lading eerste kanners, die reageerden 
op onze oproep in de vakantie-Schamper. Een 
vakantie-Schamper, beste verzamelaar van UG- 
publicaties, is een extra-editie van ons officieel en 
onafhankelijk studentenblad. Ditcollectors-item wordt 
tijdens het heilige sacrament der toewijzing van het 
stamnummer plechtig overhandigd aan de prilste 
Gentse universitairen.

In nummer298 (yes, de vakantie-Schamper 1992), 
publiceerden wij een onvolledige wervingstekst voor 
ons blad. De inleiding van dit artikel bestaat uit de 
“winnende’ inzending. Taalvirtuoos W.R., wiens naam 
ondertussen reeds in de Colofon prijkt, vulde de 
stippellijntjes in onze tekst op met de hierboven 
cursief gedrukte woorden. Hij herstelt op dit moment 
nog steeds van de 175 rondjes op de 12-urenloop die 
hij voor deze prestatie van ons kado kreeg.

Wees gerust, u hoeft heus niet zo’n creatief wonder 
te zijn als onze Wim om uw stem eens te verheffen op 
onze redactievergadering. Ondergetekende bekleedt 
aldaar ook een bevoorrechte positie (men smeekte 
hem zelfs maandenlang hoofdredacteur te worden - 
lees trouwens eens in de Colofon wie nu wél deze 
zware doch leuk-op-het-C.V.-ogende taak op zich 
neemt). In het ergste geval maken we u hopeloos 
belachelijk door uw (eventuele) idiote gezwam 
daadwerkelijk te publiceren. Wat niet écht het einde 
van de wereld hoeft te betekenen; eens u 50 bent, zal 
ergeen haan meer naar kraaien en bent u het wellicht 
zelf al vergeten.

Dat hopen wij althans voor A.N. (1ste kan 
economie) en B. V. V. (1 ste kan criminologie), van wie 
de volgende ongecensureerde en integraal 
overgenomen -wij schrijven ‘intelectueel’ immers met 
een ‘elletje’ meer - inzendingen op onze vakantie- 
oproep kregen :

Jawel, ook Rector De Meyer, in de Brug 
ook wel eens ‘Boss’ genoemd, is een

fo to : de voltallige Schamperredactie 
op de receptie van de Sociale 
Sector (u it: 175 jaar universiteit 
Gent)

GENTS UNIVERSITAIR 
SYMFONISCH ORKEST

Maar al te vaak 
gebeurt het dat 
g e t a l e n t e e r d e  
muzikanten, eens ze aan 
dejuniversiteit studeren, 
hun instrument in de kast 
opbergen en er nooit 
meer naar omzien. 
Omdat een aantal 
mensen hun

geliefkoosde hobby niet op die manier wilden verliezen, 
werd drie jaar terug het GUSO (Gents Universitair 
Symfonisch Orkest) opgericht.

Onder leiding van een professioneel dirigent biedt 
het GUSO jou de unieke gelegenheid om in een 
ontspannen sfeer, werken van klassieke meesters 
als Haydn, Beethoven, Schubert,... in te studeren.

Het orkest mocht in het verleden meerdere podia 
betreden en was ook te gast op TV. Voor dit jaar zijn 
reeds een drietal uitvoering gepland.

Naast studenten, oud-studenten en 
personeelsleden van onze universiteit groepeert het 
GUSO ook enthousiaste muzikanten van binnen en 
buiten Gent.

Repetities gaan elke dinsdag door in HET PAND, 
Onderbergen 1,9000 GENT van 19u30 tot 22U. Om 
de mogelijkheden van ons orkest uit te breiden zoeken 
we onder meer naar strijkers, slagwerkers en 
koperb lazers (vooral hoorns, trom bones en 
trompetten).

Info op al je vragen krijg je b i j:

Igor De Rycke 
091/440836 (‘s avonds) 
of 091/643383 (overdag, unief)

Jan Coppetiers 091/255281 (‘s avonds)

C o lo f o n
Schamper is het officiële, ongebonden en 

pluralistische studentenblad van de Universiteit Gent. 
De redactie bestaat uit vrijwilligers en komt elke 
dinsdag samen om 19u00 in studentenhuis De Brug, 
vanu af op het gelijkvloers, St. Pietersnieuwstraat45. 
Schamper is telefonisch rechtstreeks te bereiken op 
ons niet echt meer zo gloednieuw nummer 091/ 
64.70.87 of via het secretariaat van het studentenhuis 
op nummer 091/64.70.85 (André Van De Velde).

Lezersbrieven z ijn  welkom, naamloos is 
prullenmand. Vermeld ook studierichting en jaar 

(indien van toepassing). Op grondig gemotiveerd 
' verzoek laten wij uw naam weg.. Lezersbrieven 
dienen betrekking te hebben op de 
studentenproblematiek 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 299 van vrijdag 30 oktober 1992

Hoofdredacteur: Tobias De Pessemier (hoera)
Eindredactie : de 1ste die een taalfout vindt
Redactie : Hajo Beeckman, Bart De Becker, Tim 

De Cock, Kris De Jaegher, Dirk Jacobs, Leen Kuijken, 
Wim Oosterlinck, Jürgen Pieters, Francis Puype, 
Wim Reygaert, Dieter Roelstraete, Sam Vereecke, 
VP Schampermans II

Lav-out : Dirk Jacobs, Samson De Pessemier, 
Tobias De Pessemier, Bart De Becker

Verantwoordelijke Uitgevei 
Tim De Cock 
Keigatstraat 6 
9910 Ursel

D rukkerij: Druk In De Weer c.v., Blekersdijk 12, 
Gent

Qplaae: 5000 exemplaren, gratis verspreid in alle 
faculteiten, resto’s en homes van de RUGent 

Distributie : Yves De Buck (hopen wij toch)

T h e a t e r

Liefste vrienden en 
vriendinnen,

Voor uw neus ligt, 
hangt of staat (?) 
momenteel de eerste 
Scham per van dit 
academiejaar. Even 
tussendoor voor de 
nieuwe eerstekanners:

volgens de ‘Colofon’ gaat het hier om “het officiële, 
ongebonden en pluralistische studentenblad van de 
Universiteit Gent", maar maak u vooral geen zorgen. 
Schamper is gewoon een reuzefijn krantje met op uw 
niveau geschreven artikels, wat pikante publiciteit en 
vooral veel foto’s. Zoiets als Het Laatste Nieuws dus? 
Zoiets ja, maar laten wij ons niet te buiten gaan aan 
onzinnige vergelijkingen; het zojuist genoemde 
opinieblad bevindtzich kwalitatief bij wijze van spreken 
torenhoog in vergelijking met de lichtelijk ridicule 
laag-bij-de-grondsheid van het universiteitsaulaatje 
genaamd Schamper.

De reden voor het laattijdig arriveren van uw 
favoriete leesvoer ligt voor één keer niet bij het 
afbranden van het redactielokaal of het met-pensioen- 
gaan van de drukker. We zullen maar zeggen dat de 
fout integraal bij ons ligt(sic), luie en van elk 
verantwoordelijkheidsgevoel gespeende redactie-
leden die met opgestoken middelvinger denkbeeldig 
naar het lezerspubliek gericht, vast stamcafé en lief 
verkozen op te zoeken eerder dan de plaats voor de 
tekstverwerker.

Om de haast ondraaglijk lange wachttijd voor dit 
eerste nummer goed te maken, zal u tijdens de 
komende weken en maanden bedolven worden onder 
een ongeziene massa bedrukt papier met bovenaan 
de veelzeggende krachtterm “Schamper”. Aangezien 
een dagelijkse editie van dit Blad Uwer Dromen teveel 
zou zijn voor uw broos gestel en een onherroepelijke 
aantasting van uw mogelijkheden tot ijverige studie 
en ingetogen bezinning zou betekenen, houden wij 
het op één nummer per veertien dagen. Wij maken 
ons trouwens geen illusies: de fijnzinnige thematiek, 
gezonde humor en warme emotie uwer cursussen 
kan door deze periodiek toch nooit geëvenaard 
worden.

Een prettige start en vergeet vooral uw 
studentenkaart niet. Dankuwel!

ow

2 d e  GROTE 
TURKSE 
AVO N D

Ook dit jaar 
vindt er een 

gezellig verbroederingsfeesttussen 
de Turkse en Belgische studenten 
aan de RUG plaats. Alle ietwat 
verdraagzame en multi-

cultureel ingestelde studenten 
worden door het T .S .V .G . 
uitgenodigd op 19 november om 
20u30 in de Balzaal in de Vooruit. U 
wordt er vergast op Turkse muziek 
en lekkernijen. Iedereen is er 
welkom. Voor verder informatie 
gelieve zich te wenden tot het 
Studentenhuis De Brug. Hou de 
affiches in de gaten.

N IE U W !

Z O E K E R T JE S
Trendsetters zijn we nooit echt 

geweest, maar dit geheel terzijde. Feit 
is, dat u vanaf heden door Schamper 
de mogelijkheid geboden wordt mee te 
helpen aan de bladvulling. Stuur dus 
uw 'Zoekertje ' van maximaal 2Q 
woorden in, en vind zo een lief, een 
fiets, zet een ‘blind date’ op, zoek uw 
strips terug bij elkaar, of zorg voor de 
vervollediging van uw bierkaartjesver- 
zameling. Het adres: Schamper, p/a 
De Brug, St. Pietersnieuwstraat 45, 
Ter Stede. En laat dit vanaf heden een 
vaste rubriek wezen!

Schamper z o e k t: gratis frigo. 
k o ffie z e ta p p a ra a t (lie fst 
Ita liaans m ode l), rad io , 
faxtoeste l. laserprin ter, 
h a a rd ro g e r. d ic ta fo o n  en 
medewerkers. A f leveren in de  
Brug. dank I

advertentie

Dansschool
LUCRIA nv
091/485613

Start nieuwe basiscursussen 
v.a. 20 oktober in

KLASSIEKE DANSEN: Wals, Cha cha, Tango...

* Op donderdag om 18u45. In "De Koperen pomp"
Drabstr 34A nabij "de Poel"

* Op dinsdag om 20u30. "Coleta" Ottergemse stg 130

MODERNE DANSEN: Boogie of Rock&Roll, Swing ...

* Op donderdag om 20u30. In "De Koperen pomp"
Drabstr 34A

* op dinsdag om 18u45. "Coleta" Otlergemse stg 130

G edip lom eerde  leraars staan  borg voor een  g es laagde cursus. 

Bij tel. voorinschrWing: 1250 F v. 10 lessen; v.a. 1ste les 1400 F



PELICULE
z o n d e r lo g o

FOR US CINEMA IS STILL 
ADVENTURE

SEE YOU IN
STUDIO SKOOP

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

THE LONG DAY CLOSES (Studloskoop)

Een aantal jaar geleden werd Terence Davies 
door de filmkritiek unaniem ingehaald als één van de 
meest originele nieuwe regisseurs van de Europese 
cinema. De reden voor die u itzonderlijke 
eenstemmigheid wasdat de jonge Brit met zijn Distant 
Voices, Still Lives een film had gemaakt die zo uniek 
was dat elke vergelijking onmogelijk was.

Nu is Davies terug met The Long Day Closes, een 
poëtische evocatie van zijn jeugdjaren in het grijze, 
regenachtige Liverpool, ergens halverwege de jaren 
vijftig . Ook al zegt de reg isseur van deze 
autobiografische film dat hij “het verhaal is van een 
paradijs dat al verloren is en dat alleen in de herinnering 
zal blijven voortleven", het leven van de 11 -jarige Bud 
(Leigh McCormick) is niet enkel rozegeur en 
maneschijn.

Een en ander heeft te maken met het feit dat Bud 
naar een nieuwe school moet, een oord dat, in de oer- 
Britse roman- en filmtraditie wordt geassocieerd met 
pesterijen door ouderen, de verstikkende godsdienst 
en een wrang schuldgevoel wegens de ontluikende 
homosexualiteit.

Gelukkig zijn er voor Bud nog de warme schoot 
van de familie en de zorgeloze ontspanning die de 
cinema en de music-hall brengen. De strijd waarin 
Buds geweten zich bevindt - godsdienst of variété - 
wordt door Davies goed weergegeven in de soundtrack 
van de film : religieuze hymnen worden afgewisseld 
met Britse hits uit de jaren veertig en vijfig.

Het documentaire karakter dat wordt verkregen 
door de prominentie van deze muziek wordt nog 
versterkt door de bijzondere natuurlijke manier waarop 
de acteurs hun personage vertolken. Een afgelijnd 
verhaal vertelt Davies n ie t: zijn methode is net als in 
Distant Voices... associatief eerder dan verhalend. 
Maar waar de regisseur er bij zijn vorige film in 
slaagde zijn schitterende regie te ordenen door het 
camera-oog voortdurend te laten vallen op gangen en 
deuren, mist deze The Long Day Closes toch een 
structurerend principe. Met The Long Day Closes 
bewijs Terence Davies nogmaals een apart filmer te 
zijn. Het blijft evenwel wachten op het nieuwe 
meesterwerk van de B r it : daarvoor gaat deze prent 
filmisch en thematisch teveel lenen bij de sublieme 
voorganger.

FRIED GREEN TOMATOES (Sphinï)

Vanwaar, beste lezer, deze toch wel bizarre titel? 
We bevinden ons in het Zuiden van de Verenigde 
Staten, waar twee vrouwen, Ruth en Idgie (Louise 
Parker en Mary Stuart Masterson) het Whistle Stop 
Café uitbaten. De specialiteit van dit café/restaurant, 
u raadde het vast al, zijn groene gebakken tomaten. 
Rond dit gegeven, dat in de film in feite maar een 
detail is, worden twee verhalen geweven: een eigen lijk 
verhaal dat zich in Whistle Stop afspeelt, en een 
kaderverhaal dat enkele decennia later plaatsvindt in 
de omgeving van datzelfde, ondertussen leeggelopen, 
dorpje.

Evelyn (Kathy Bates) is een modale huisvrouw - 
een term die in het Zuiden van de VS werd uitgevonden
- die in een rusthuis voor gepensioneerden de kwieke 
Ninny Threadgoode (Jessica ‘Miss Daisy’ Tandy) leert 
kennen. Al bij die eerste ontmoeting begint Niny het 
verhaal te doen van Idgie en Ruth, een verhaal dat de 
toeschouwer als het ware in episodes te zien krijgt. 
Tengevolge van die episodische structuur kan 
regisseur John Avnet zijn personages weinig 
psychologische diepgang meegeven, maar dat is een 
eis die je aan familiefilms als Fried Green Tomatoea
- films die mikken op het gevoel, niet op de kritische 
raison - toch al niet stelt.

Wie dus w il, kan genieten van de rustig 
voortkabbeldende familiegeschiedenis van Idgie en 
Ruth, twee jonge vrouwen die elkaar leren kennen na 
de dood van een jongen van wie beiden, resp. als zus 
en als liefje in spe, enorm veel hielden. Samen 
vechten ze zich vrij, van verdriet, van mannelijkgeweld, 
van racistische dorpsgenoten, enfin, het leven in the 
South ineen notedop. Het verhaal bevat alle elementen 
die een vrouw als Evelyn (en, toegegeven, ons) 
kunnen boeien : passie, vriendschap en moord.

Meer nog, naarmate het verhaal van Mrs. 
Threadgoode vordert, gaat Evelyn beseffen welk een 
passief, zoutloos leven zij heeft. Op het einde van 
Green Fried Tomatoes komt haar personage dan ook 
meer op de voorgrond, in wat wel de grappigste 
momenten van de film zijn. Evelyn zegt de 
zelfhulpgroep voor vrouwen vaarwel, omdat zé meer 
assertiviteit kan kweken door het luisteren naar Ninny’s 
verhaal. Green Fried Tomatoes is een rustige, warme 
film die van de middelmaat wordt gered door de 
aanwezigheid van de vier hoofdactrices. Stuk voor 
stuk slagen zij erin het scenario minder clichématig te 
doen lijken dan het in feite is. Voorwaar geen 
eenvoudige klus waar het een Southern film betreft.

THE PLAYER (Studloskoop)

Heffen wij dan nu de loftrompet: The Player van 
rasfilmer Robert Altman is een intelligente, fijnzinnig, 
subtiele en fantastisch gemaakte film waarin het 
dagdagelijkse leven in Hollywood wordt geportretteerd. 
Centraal personage is Griffin Mill (Tim Robbins, die 
zelf onlangs debuteerde als regisseur met Bob 
Roberts, waarover meer in de volgende Schamper), 
een gehaaide studio executive die als voornaamste 
taak heeft ideeën op te kopen op basis waarvan dan 
een filmverhaal kan worden geschreven. In die 
hoedanigheid moet Mill dagelijks tientallen mensen 
die hopen op een carrière als scenarist in Hollywood, 
teleurstellen.

Niet dat de man daar mee zit. Overtuigd als hij is 
van zijn eigen talenten leiderschap, vindt hij vaak een 
pervers genot in het afbreken van jonge - al dan niet 
getalenteerde - auteurs. Nu zou zijn expliciete sadisme 
hem wel eens zuur kunnen opbreken : een van zijn 
slachtoffers valt Mill lastig met het schrijven van 
dreigbrieven.

Wanneer Mill bovendien voelt dat zijn baantje 
bedreigd wordt, slaan alle stoppen door. Hij vermoedt 
te weten wie hem schriftelijk lastig valt, en arrangeert 
een afspraak met de persoon in kwestie. In heerlijk 
wazig gefilmde omstandigheden brengt Mill de man 
aan zijn einde. Tot zover het thrillerplot van The 
Player.

Als dit de enige laag van de film was, zou The 
Player gewoon een goeie film zijn. Maar er is m eer: 
doorditthrillerverhaal te vertellen tegen de achtergrond 
van de business in Hollywood, krijgt Altman de 
mogelijkheden het oppervlakkige leven aldaar te 
ironiseren. (Het is bovendien bijzonder grappig dat 
Altman hiervoor heel wat echte sterren wistte strikken 
die bereid - of beter gezegd, moreel verplicht - waren 
zichzelf te spelen.) Zo toont het nevenplot van The 
Player op welke manier scenaristen hun verhalen 
kwijt kunnen aan mensen als Mill, en welke 
toegevingen (commerciële en andere) ze daarvoor 
moeten doen. Robbins is perfect in zijn vertolking van 
de kruiperige Griffin Mill. Bovendien zijn de beginscène 
- een minutenlange travelling waarin je een eerste 
beeld krijgt van de oppervlakkige zakenrelaties in 
Hollywood, en waarin je iromsch genoeg iemand 
hoort zeggen dat zo een lange scène in de filmwereld 
van vandaag niet meer mogelijk (lees : commercieel 
verantwoord) is - en de eindsekwens van een zo hoge 
kwaliteit dat zelfs al waren er tussenin zwakkere 
momenten, die zeker zouden worden vergeven en 
vergeten. Te klasseren onder films van het jaar.

HONEYMOON IN VEGAS (Decascoop) *

Andrew Bergman, maker van best grappige 
komedies als Blazing Saddles en The Freshman,
heeft een niet echt geslaagde komedie gemaakt. 
Nochtans heeft Bergmans nieuwste als onderwerp 
dat meest komische aller komische onderwerpen : 
het huwelijk.

Jack Singer (Nicolas Cage) is een New Yorkse 
privé-detective die zich bezighoudt met het 
achtervolgen van overspelige echtgenoten. Zijn 
vriendin Betsy (Sarah Jessica Parker) probeert Jack 
er tevergeefs van te overtuigen met haar te trouwen. 
Jack, die ervan overtuigd is dat hij elke dag met de 
gevaren van het huwelijksleven wordt geconfronteerd, 
weigert, mede door het feit dat zijn moeder (een 
cameo voor Anne Bancroft) hem van op haar sterfbed 
deed beloven dat hij nooit zou trouwen. Wanneer 
Jack echter begint te voelen dat Betsy niet eeuwig zal 
blijven wachten, neemt hij een beslissing: hij zal Betsy 
trouwen in Las Vegas. Het paar vliegt naar de stad 
van de casino’s en de wedding chapels. Sterk onder 
de indruk van de glamour van het hotel waarin ze 
verblijven gaat Jack in op de uitnodiging van Tommy 
Corman (James Caan) om een vriendelijk partijtje 
poker te spelen. Jack, overtuigd van eigen kunnen,

gokt hevig en verliest erg zwaar tegen de 
beroepsgokker. Corman is bereid Jacks schulden 
(een slordige 65.000$) kwijt te schelden als Jack hem 
voor een weekendje zijn vriendin uitleent. Betsy is nl. 
het evenbeeld van Cormans overleden vrouw.

Aanvankelijk is Betsy furieus wanneerze hoort dat 
ze de inzet was van een spelletje poker, maar al gauw 
geeft ze toe. Corman neemt haar mee naar zijn 
landgoed in Hawaï. Betsy raakt zo onder de indruk 
van de charmes en de rijkdom van Tom Corman dat 
ze ingaat op zijn verzoek met hem te trouwen.

Ondertussen heeft Jack alles in het werk gezet om 
Betsy terug te vinden. Het feit dat hij daarin wordt 
tegengewerkt door Cormans handlangers, kan 
bijwijlen voor enige geslaagde grapjes zorgen, maar 
al bij al is het script van Honeymoon in Vegas zo 
vergezocht dat het niet mooi meer is. De betere 
vondsten zijn te vinden in de periferie van het verhaal: 
een musical zingend stamhoofd op Hawaï waar Jack 
bij terecht komt, en de jaarlijkse bijeenkomst van 
Elvis-imitatoren die in Las Vegas plaatsvindt op het 
ogenblik dat Jack en Betsy in de stad aankomen.

Honeymoon in Vegas is een komedie van dertien 
in een dozijn. Caan slaagt er enigszins in de sluwe 

charmer geloofwaardig 
neer te zetten, maar 
zowel Parker als Cage 
wekken de indruk 
verloren te lopen voor 
de camera's.

In het geval van 
Parker zal datwel liggen 
aan het feit dat haar 
personage een 
allesbehalve geloof-
waardige evolutie on-
dergaat. Van Nicholas 
Cage vraag je je wel 
vaker af of hij nu zichzelf 
parodieert, dan wel of 
hij serieus bezig is. 
Vandaar misschien de 
nevenplot met de Elvis- 
imitatoren.

En verder...

... keerde onze man terug uit vakantie met goede 
herinneringen aan Howard’s End, de jongste film van 
James Ivory, die na zijn indrukwekkende Mr. and Mra, 
Bridge terugkeert naar het werk van E. M. Foster. 
Filmisch gezien ligt Howard’s End in de lijn van I vory’s 
A Room with a View en Maurice, ook beide gemaakt 
naar romans van Foster. Hetgeen betekent: een 
verhaal over ingehouden passie, getekend in een 
laat-Victoriaans kader. En verder: verzorgde decors, 
gestileerde beelden en uitstekend acteerwerk van 
o.a. Vanessa Redgrave, Emma Thompson en 
Anthony Hopkins. (sphinx)

...was diezelfde man op het Gentse Filmgebeuren 
nogal onder de indruk van Gianni Ameolio’s Ladro 
di Bambini, de film die volgens de begeleidende 
reclameslogan het publiek op het jongste Cannes- 
festival van ontroering ondersteboven bracht. De film, 
naar een origineel scenario van de cineast, vertelt de 
road-story van Antonio, een jong politie-agent, die 
twee kinderen - een meisje dat door haar moeder 
werd geprostitueerd en haar kleine broertje -van 
Milaan naar een instelling te lande moet brengen. 
Wanneer de twee kinderen daar geweigerd worden, 
beslist Antonio hen verder mee te nemen naarSicilië. 
De film, die grotendeels wordt verteld vanuit het 
perspectief van het kleine jongetje, is een typische 
exponent van de Italiaanse realistische cinema : 
zonder franjes, natuurlijk, emotievol en impliciet 
maatschappelijk relevant. Na Porte Aperte een 
nieuwe triomf voor Amelio. (Decascoop)

... in het volgende nummer: Daens, Bob Roberts, 
The Beauty and the Beaat...

Jup

fo to : Honeymoon In Vegas 
m et In het m idden een 
onherkenbaar vermomde 
Elvis.


