
S C H A M P E R  V E R D W IJ N T
Hier kunnen we niet meer om lachen! Bloed, zweet en tranen had de Schamper- 

redactie geplengd bij het uitwerken van de jubileum-editie Schamper 300. 
Complimenten van alle kanten waren niet van de lucht -frustraties trouwens ook 
niet- maar de Schampers waren nog maar één avond verdeeld en het 24 November- 
syndroom sloeg al toe.

Twee artikels die het N.S.V. in een 
niet al te flatterend daglicht stelden, 
tooiden de nieuwe Schamper en vormden 
wellicht een voldoende reden voor 
laatstgenoemde studentenvereniging (?) 
annex knokploeg om uw tweewekelijkse 
troost met de mantel der liefde te 
bedekken. Niet alleen verdween de editie 
vanditcontroversiëleenrechtstreeks door 
Moskou gesteunde blaadje uit de Home 
Vermeylen, de Rozier, resto Overpoort 
endeLedeganck, ook hetvan een speciaal 
design voorziene ijzeren bakje werd in

één moeite verwijderd. Het studenten- 
restaurantdeBrug en de Blandijn, beiden 
toch broeinesten van niet volksgeaard 
intellectualisme, werden 'slechts' van een 
deel van de oplage beroofd.

Eén van de hoofdredenen van deze 
actie, als die al moet gezocht worden, 
lijkt de beraadslaging te zijn van het 
Politiek en Filosofies Konvent over de al 
zo lang verlangde, maar nooit verkregen, 
erkenning van het N.S.V. als studen-
tenvereniging. Het niet gebruiken van

geweld blijkt immers de conditio sine 
qua non te zijn voor deze erkenning. 
Vermits het N.S.V. zich de laatste weken 
niet onverdienstelijk toonde in de 
discipline “aftuigen van andersden-
kenden” en Schamper daar steeds over 
berichtte, viel dat wellicht niet in goede 
aarde bij onze koene Vlaamse broeders.

Een redakteur lichtte onmiddellijk 
De Morgen in , die in de weekend-editie 
(21-22 november) daarover berichtte. 
Dit gebeuren krijgt nog een staartje, en 
ondergetekende wellicht een demon-
stratie in de specialiteiten van het N.S.V. 
Het Schamper-spaarvarken neemt alvast 
een levensverzekering. Zwarte Piet weze 
gewaarschuwd !!!

Beesee

JO N G  EN VOO R  
VERDRAAGZAAMHEID

Dag op dag één jaar na de onthutsende verkiezingsuitslag van 24 november 1991, het Vlaams Blok weet je  nog, kwamen zo'n 
8000jongeren in Gent op straat. Deze manifestatie werd gerganiseerd door het STUKO en hetJOKO en kon rekenen op de 
sympathie van het Hand in Hand kommité. Ze kaderde in een bredere beweging die “zwarte zondag” met het oog op de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1994 niet uit het publieke geheugen wil laten verdwijnen.

E E N  K A M E R  O P  

Z E V E N T IE N  V E IL IG
C O N T R A C T  O O K  B IN D E N D  

V O O R  O N V E IL IG E  K A M E R

Enkele weken geleden v atten een paar 
studenten het plan op om naar aanleiding 
van de eerste verjaardag van “zwarte 
zondag” een herdenkingstocht te organi-
seren. Ze richtten dan ook STUKO op, 
het Studenten Komité voor verdraag-
zaamheid en democratie. Daarnaast

zochten zeook kontaktmetde scholieren, 
waar JOKO, het jongerenkommité, werd 
opgericht. Al snel konden ze rekenen op 
een steeds groeiende groep enthousiaste 
medewerkers en ook van de gevestigde

instituten, zoals vakbonden en politieke 
partijen kwamen positieve geluiden.

Toch was het voor velen nog een 
verrassing toen zo’n 8000 jongeren zich 
dinsdagmorgen op de Vrijdagsmarkt 
verzamelden. Het waren vooral scho-
lieren, waarvan velen het risico op

sancties, hen door hun directie beloofd, 
erbij namen. Studenten waren er veel 
minder, zeker universiteitstudenten, maar 
dit kon het enthousiasme niet drukken. In 
een lang lint trok de betoging langs de

belangrijkste scholen, waarbij gepoogd 
werd de achterblijvers vooralsnog mee te 
krijgen. Waar de directie dit poogde te 
voorkomen werd de sfeer wel wat 
grimmiger, zodat er enkele ruiten 
sneuvelden en een poort geforceerd 
werd.

Aan het St-Pietcrsinstituut werden 
dan ook politieagenten in gevechtstenu 
opgesteld. Dit werd door een aantal 
deelnemers als een provokatie ervaren en 
de organisatoren hadden dan ook de 
handen vol om een regelrechte konfron- 
tatic te vermijden. Tenslotte kon de 
betoging aan het station in alle rust 
ontbonden worden.

Hierop trok een deel van de jongeren 
rechtstreeks richting Antwerpen, waar 
die middag en avond nog heel wat op het 
programma stond. Dat sommigen hierbij 
vergaten een treinticket te kopen zullen 
we maar op rekening van hun jeugdig 
enthousiasme schrijven. Anderen namen 
die middag deel aan de meeting tegen 
racisme en fascisme die door Objectief 
479.917 in de Blandijn werd georga-
niseerd. Het auditorium zat nog eens 
goed vol, en de gemiddelde leeftijd lag er

Na een reeks telefonades krijgt 
Schamper eindelijk cijfers over de 
brandveiligheid van de Gentse kamers. 
Resultaat van twee ja a r kamer-
reglement: 1000 van de naar schatting 
17.000 kamers zijn eind ’92 veilig.

Schepen van Sociale Zaken en 
Huisvesting NadiaMerchiers (SP) blijft 
het kamerreglement verdedigen. Ze 
wijst erop dat de Dienst Huisvesting tot 
nu toe 6200 kamers controleerde. Voor 
elk van deze kamers maakte de Dienst 

verslag op van de nodige verbouwingen, 
de eigenaars van deze kamers moeten 
alvast binnen twee jaar aan het reglement 
voldoen. Merchiers vermoedt dat alle 
kamers pas over vijf a tien jaar veilig zijn 
(de Dienst Huisvesting houdt het op twee 
jaar - NSV-leden zie Schamper nr.300).

Als de gemeente tot nu toe geen enkele 
sanctie tegen eigenaars heeft genomen, 
dan is dat volgens de schepen omdat dat 
nog nooit nodig was. De gemeente wil 
overigens zo weinig mogelijk repressief 
optreden. Wil dat niet en kan dat ook niet, 
want het huidige reglement is niet meer 
dan een gemeentelijk politiereglement, 
gesanctioneerd door beperkte geldboetes. 
Merchiers betreurt dat de Vlaamse Raad 
nog altijd geen gewestelijk kamer-
reglement heeft goedgekeurd.

een stuk lager dan gewoonlijk. Daar heel 
wat voorziene sprekers op het laatste 
ogenblik afgemcld werden, zaten vooral 
leden van de Partij van de Arbeid en hun 
studentenafdcling MLB aan de sprekers- 
tafel. En het is natuurlijk nog de vraag of 
je mensen van de noodzaak aan ver-
draagzaamheid overtuigt door passages 
uit“Mein Kampf’, Hitlers zelfgeschreven 
bijbel, voor te lezen. In plaats van met 
modder te blijven werpen zou het 
misschien toch wel interessanter zijn eens 
konstruktief te beginnen werken. Er 
bleven dan ook maar weinig mensen 
meer over om ‘s avonds de bussen te 
bevolken richting overwinningsfeest van 
Objectief in Antwerpen.

Cisse

APPARTEMENT

Slecht nieuws voor studenten die op 
dit moment een onveilige kamer huren: 
zij zullen geen gelijk krijgen van de 
politierechtbank als ze klacht indienen 
tegen hun eigenaar, want ze hebben een 
contract ondertekend om een kamer te 
huren in de staat waarin ze zich bevindt 
Of zoals de schepen het zegt: “Als stu-
denten geen onveilige kamers willen, 
moeten ze die maar niet huren. Studenten 
zijn geen kansarmen, ze kunnen zich over 
het kamerreglement informeren in de 
brochure die wij verspreiden.” En wat als 
je door het kamertekort wel verplicht 
bent een onveilige kamer te huren? 
Merchiers antwoordt met een vraag: 
“Waarom willen alle studenten per se op 
kamers in en rond de Van Hulthemstraat? 
Dat is vragen om uitbuiting. Trouwens, 
met de huidige prijzen kun je toch net zo 
goed met twee studenten een appar-
tementje huren?”

Het ziet ernaar uit dat het grootste 
gedeelte van de studenten in de jaren ’90 
onveilige kamers zal blijven bewonen. 
Laten we hopen dat er geen ongelukken 
gebeuren.

HEET VAN DE NAAI..D
(PFK-vergadering 26/11/1992)
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DE M OLOCH  
SPREEKT IN TONGEN

Enkele maanden geleden slaagde de inmiddels genoegzaam bekende maar nimmer af latende archeoloog van het geweten, 
prof Jaap Kruithof voor de vrienden, er een laatste maal in de laatste gemoederen der laatste studenten nog eenmaal flink te 
verhitten met een berucht paginagroot artikel in DE MORGEN waarin onze eigenste éminence grise een somber portret ophing 
van de generatie studenten die aan de vooravond van wat de apokalyps mag worden genoemd aan de macht zullen komen: 
studenten die volgens Kruithof de keuze tussen illusies en idealen opgrond van ekonomische overwegingen niet langer relevant 
vinden, studenten die ten koste van hun historisch besef niet langer enig geloof in de toekomst menen te moeten koesteren en 
ten prooi gevallen zijn aan een algehele existentiële vermoeienis die niet alleen de fysische of geestelijke maar vooral morele 
konditie van de mensheid in spe teistert.

Eerstdaags na zijn verbitterde tirade 
werd Kruithof op de buis (ZEKER 
WETEN) al meteen ter verantwoording 
geroepen voor een tribunaal van verbol-
gen studenten die zich persoonlijk 
gekrenkt voelden en meteen van leer 
trokken tegen Kruithofs doemdenkerij: 
zo konden zij hun maatschappelijk- 
politiek engagement en hun achttien- 
karaats moreel bewustzijn in het lang & 
het breed over het scherm uitsmeren - 
waarmee ze de bal jammergenoeg niet 
weinig missloegen: hun stelling dat na dit 
terminaal geachte fin-de-siècle wel weer 
een nieuwe en even hoopgevende 
dageraad zit te popelen in de vorm van 
hun hoogstpersoonlijke medeleven met 
al wat fout gaat in het leven, kon Kruithof 
en mij en velen met ons er helaas niet van 
overtuigen dat zij spraken in naam van de 
hele studentengemeenschap die het zo 
goed meent met Nicaraguaanse banane- 
boeren of sociaal gedetermineerde kleine 
kriminelen. Tot zover twee zinnen.

Apathie

De allesverterende apathie en intel- 
lektuele levensmoeheid (opgepast met 
dergelijke dure woorden in onze 
‘condition postmoderne’!) heeft in 
nauwelijks een paar jaar tijd ook de 
Rijksuniversiteit min of meer lamgelegd 
en het begrip “studentenaktiviteit” in een 
moment van onoplettendheid weer 
ingewisseld tegen “studentikoos”; de 
slechte smaak trekt daarom wederom in

Wat maakt immers de kern uit van het 
leven binnen een faculteit? Wat waarborgt 
de kwaliteit v an het verstrekte onderwijs? 
Kortom, wat is het wezen en de essentie 
van een universitaire faculteit? Ik hoor 
het u al met enig ontzag fluisteren; 
inderdaad! DE NAAM!

Psychologisch en moreel verrijktdoor 
dit inzicht, nam de decaan van de faculteit 
van de psychologische en pedagogische 
wetenschappen zijn verantwoorde-
lijkheid op, zijn meest rijkelijk vergulde 
pen ter hand en stelde officieel voor de 
naam van zijn faculteit als afwisseling 
eens te veranderen, kwestie van modieus 
en dynamisch over te komen. Het 
bestuurscollege van de universiteit 
erkende hierin ogenblikkelijk de scherp-
zinnigheid van prof. de Clerck en keurde 
prompt het voorstel goed. De faculteit 
draagt voortaan de welluidende titel 
“faculteit van de psychologie

triomftocht door de straten van de stad en 
houdt halt om studentendopen nieuw 
leven in te blazen, daarbij de laatste resten 
politiek bewustzijn van de modale student 
onder de voeten lopend - maar ach en 
wee, dat was toch al vakkundig in plakjes 
gereden door de voorbijrazende ferrari’s 
van Jean-Pierre v an Rossems en w innaars 
van het Rad van Fortuin en tafel-
voetbal toernooien.

Nu

Studentenhuis de Brug ligt op 
apegapen, overgeleverd aan de keuze 
tussen totale depolitisering (lees: 
analfabetisering, nivellering of 24 
november) of totale monopolisering door 
vlaggenzwaaiers, ronselaars en schuim-
bekkende privémilities die onder 
tromgeroffel en drie bazuinstoten 
uitmarcheren , een dood spoor van 
infiltratie en tochtige fascistoïde ideo- 
logietjes achter zich latend, pluralisme 
me reet! Het is als kiezen tussen de crach 
van ’29 , de infernale wildgroei van 
Reagans vrije val-ekonomie of een 
overbevolkte goelag in Petropavlovsk- 
Kamtsjatskji.

Vroeger

Ik weet niet hoe goed Kruithofs 
geheugen nog werkt, maar ik krijg alvast 
tranen in de ogen als ik terugdenk aan de 
goeie ouwe tijd die nog niet werd 
geslachtofferd op het altaar van de

en pedagogische wetenschappen”. 
Hip hip hoera! Feest! Toeters en bellen! 
Champagne! De schijnbaar nutteloze 
en ietwat schamele verandering van 
ochgod-ocharme drie lettertjes moet 
inhoudelijk wel een enorm verschil 
uitmaken, want niet alleen zullen de 
bedienden en assistenten met vreugde 
en toch ook wel een zekere trots vervuld 
worden, maar bovendien zal de interna-
tionale uitstraling van de faculteit 
ongetwijfeld naar voorheen onbereik-
bare hoogten stuwen.

Hopelijk zal er voor de onhoudbare 
situatie van de eerstekanners in de veel 
te kleine auditoria, voor de ontoegan-
kelijkheid en onvolledigheid van de 
bibliotheek in de Dunantlaan en voor 
het enorme plaatsgebrek in de faculteit 
binnenkort een al even geniale oplossing 
aan het brein v an de decaan ontspruiten...

verkleutering, van verstommende VTM- 
mantra’s en de gelobotomiseerde 
apenootjesgolem Walter Capiau - toen 
we met z ’n allen nog een groeps-
abonnement hadden op alle verdiepingen 
van het rektoraat, het Gravensteen 
gekraakt werd, toen we een krampachtige 
poging ondernamen om, met de onmis-
bare medewerking van het Gentse 
politiekorps, een korte impressie neer te 
zetten van hoe het er ongeveer aan toegaat 
als op de universiteit van Seoel van 
overheidswege ook maar een verkeerde 
schéét wordt gelaten en het spook van de 
oorlogen door de straten waart. De laatste 
herinneringen aan dergelijke massale 
mobiliteit dateren van de voetbalgekte 
rond de Mundiale. Kan ik hier een 
vraagteken poneren?

MTV

Dagelijks, en dit wel vierentwintig 
uur op vierentwintig, wordt ten huize van 
MTV feestelijk de doodsklok geluid en 
jaagt men het Woord, bij uitstek het 
zinnebeeld van zowel de ‘universitas’ 
als van het ontwikkelde mensdom, door 
een haag van konsumentensex en 
McDonaldsindigesties opde brandstapel. 
Ik hoef niet te bewijzen dat MTV het 
Einde van de moderne muziek an sich 
belichaamt, maar ik gebruik de beeldbuis 
met graagte als de perfekte metafoor 
voor het Einde (daar had Kruithof het 
toch ook over), het Einde van de 
woordkultuur - wat een pleonasme!- of 
zo u wil, het einde van de mensheid en 
haargeschiedenis. Nu mogen filosoofjes 
als Fukuyama en zijn postmoderne 
knokploeg zich daar best in zitten 
verkneukelen, maar als het failliet van de 
kritiek/polemiek met zoveel kwade wil 
gevierd wordt...Wacht dan ook het

Beste o zo geëngageerde mensen,

Vermits de wetenschappers allerlei 
verwijten naar hun hoofd geslingerd 
krijgen, “ze doen niets, zijn onver-
schillig voor het wereldgebeuren...”, 
zou één van die wetenschappers erop 
willen wijzen dat het wel gemakkelijk 
is mee te werken aan allerlei sociale 
activiteiten als je allerlei informatie en 
uitnodigingen rond je oren geslingerd 
krijgt, terwijl de studenten in de 
Ledeganck, dat toch niet zo ver afligt 
van de places-to-be qua engagement 
(Brug-Blandijn) geen of weinig 
informatie en aanmoediging krijgen. 
Wanneer komt er bij ons, totaal 
geïsoleerd van het maatschappelijke 
gebeuren, eens iemand speechen e.d. 
meer?

studentenleven en studeren überhaupt niet 
een slaperige dood door een teveel aan 
volstrekte zinledigheid en snelverpakte 
supermarktlusten ? En zo wacht ook 
professor Kruithof, en dit zeer tegen zijn 
zin, het grote gelijk.

Schande

‘Toen Schamper nog Schande kon 
heten omdat de Gentse studenten-
gemeenschap nog over haar reflexen 
kon beschikken” - vergis u niet, achter 
deze column gaat geen kreunende, 
jankende en patetisch nostalgische ouwe 
kluizenaar schuil die als oudgediende 
apparatsjik van de studentenpolitiek nog 
van kommunes droomtof van een heerlijk 
ouderwetse revolutie (of toch wel, maar 
dat mag ik hier niet zeggen), geen 
bommengooier die gisteren nog op de 
barrikades stond te zweten: per slot van 
rekening was ik nog niet eens geboren 
toen mei ’68 de ouderlijke macht in rep 
en roer zette - en één of andere 
felbehaarde revival van het gebeuren is 
wel het allerlaatste van mijn ambities.

De Kritische Rede

Alleen probeer ik mijzelf ter gele-
genheid van deze feestelijke Schamper 
(301 !!!)nog wat moed in te spreken, 
want studeren ging mijns inziens toch 
om “tot geestelijke rijpheid komen en 
nog niet gerot zijn in het beroepsleven”, 
en de essentie van die ontzettend 
dierbare status die de meesten van ons 
niet eens beleven is niet alleen de totale 
onafhankelijkheid en desondanks 
blijvende materiele steun waarvan we 
zolang genieten, maar ook de Gave 
Gods “Kritische Rede” genaamd: en 
dit impliceert uiteraard niet alleen het 
zogeheten “politiek bewustzijn” waar-
van hier al tot treurens toe de ondergang 
van werd waargenomen...

Orgaan

“Orgaan” wordt Schamper al eens 
oneerbiedig genoemd in de lokale 
kolofon. Net het woord dat we zochten 
voor het soort studentenbestaan dat 
wereldwijd beleden wordt, afglijdend 
naar de viscerale diepten van een 
dionysischc traditie gecentreerd rond 
overmatig alkoholgcbruik . De kultus 
der slokdarmen viert hoogtij en studen-
tendopen staven het oude vermoeden 
dat ons kompas (in eerste instantie) 
tussen onze benen tilt hangt te slaan.

Het is gemakkelijk te zeggen “wij 
staken” als je de volle medewerking 
van je professoren hebt.

Het is moeilijk je professoren te 
overtuigen als je geen gefundeerde 
argumenten hebt omdat je de dag- 
planning niet kent en onvoldoende 
achtergrondinformatie hebt. Spijtig 
trouwens dat we pas achteraf aan de 
weet kwamen dat er voorbedrukte 
bladen bestaan (met het oog op 
hogervermeld doel) gericht aan de 
professoren.

Gelieve in het vervolg de Ledeganck 
niet links (?) te laten liggen, 

alvast bedankt

H.B., 1ste kan diergeneeskunde

En wat dan ?

Hoera slaak ik, overvallen door een 
plotse aandrang deze column voortijdig 
af te sluiten. Laten wij het hier maar bij 
houden (samenzweerderig in elkanders 
taille porrend): Schamper, officiële 
hersenmassa van de Gentse student annex 
hersencel - daar hoort meer leven in te 
zitten dan dit kerkhof van verlichte 
geesten laat vermoeden.

Het woord is aan het woord.

Lord Moloch

Schamper is het officiële, onge-
bonden en pluralistische studentenblad 
van de Universiteit Gent. De redactie 
bestaat uit vrijwilligers en komt elke 
dinsdag samen om 19u00 in studen-
tenhuis De Brug (gelijkvloers), St. 
Pietersnieuwstraat 45. Schamper is 
telefonisch rechtstreeks te bereiken op 
nummer 091/64.70.87 of via het secre-
tariaat van het studentenhuis op nummer 
091/64.70.85 (André Van De Velde).

Lezersbrieven zijn welkom, naam-
loos is prullenmand. Vermeld ook studie-
richting en jaar (indien van toepassing). 
Op grondig gemotiveerd verzoek laten 
wij uw naam weg.. De redaküe behoudt 
steeds het recht om lezersbrieven om 
technische redenen niet te plaatsen. 
Lezersbrieven dienen betrekking te 
hebben op de studentenproblematiek en 
de RUG in het algemeen of artikels in 
Schamper in het bijzonder. De redactie 
behoudt het recht om ingezonden 
stukken verkort weer te geven.
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EINDELIJK!!!!!!!!!
Als u de komende dagen iemand met een dwaas hoedje, vlaggen en ballonnen 

dansend en zingend voorbij ziet huppelen, wees er dan van overtuigd dat het een 
studentje) psychologie of pedagogiek betreft. In zijn of haar (hoogstwaarschijnlijk 
‘Tiaar”) faculteit heeft men na jaren van dwaling eindelijk het rechte pad 
teruggevonden. De PPW zit weer op het juiste spoor! Lezersgrieven



Prof. Verm eersch: 
ap o lo g ie  van  een  diskussiekultuur

De drie musketiers, deel 1
Filosofen, en niet in het minst de respektabele wijzen van de Gentse universiteit, 

zijn graaggeziene gasten in het Vlaamse medialandschap. Er gaat geen dag voorbij 
of kranten, weekbladen en magazines van de meest diverse pluimage slaan hun 
publiek ongevraagd om de oren met het vermaarde triumviraat Rudolph Boehm- 
Jaap Kruithof-Etienne Vermeersch. Het hieronder afgedrukte interview met 
laatstgenoemde is het eerste deel van een drieluik waarin de eerbiedwaardigen 
uitgebreid hun mening kunnen ventileren rond een aantal centrale thema’s, en hun 
antwoorden zullen misschien in staat zijn enige duidelijkheid te scheppen rond de 
tegenstellingen en (vermeende en met graagte gemystificeerde) onderlinge 
intellektuele ofmorele rivaliteit die zozeer door de mediageko esterd wordt. Verlichting 
dringt zich op!

Schamper: We trappen af met een 
vraag die wel meer mensen zal bezig-
houden dan ondergetekende: wat 
moeten wij juist geloven van het gerucht 
rond Rossems verruimingsbeweging, 
waarbij o.a. ook uw naam werd 
genoemd?

Vermeersch: het is inderdaad zo dat 
Van Rossem mij opgebeld heeft. Hij vroeg 
me of hij zijn boek mocht sturen over zijn 
politieke visies en hij heeft mij ook 
gevraagd of ik van plan was in de politiek 
te gaan, en ik heb gezegd dat ik dat 
eigenlijk niet van plan was. Ik heb zijn 
boek gelezen en heb er met hem nog eens 
een telefonisch gesprek over gehad. Er 
staan daar een paar interessante ideeën 
in, zeer veel interessant materiaal - 
tabellen en zo. Voor de rest staan daar 
eigenlijk zeer veel scheldwoorden in, 
wat ik niet geweldig apprecieer. Met 
sommigen dingen ben ik het eens, met 
sommige andere dingen ben ik het 
helemaal niet eens. Er is dus zeker geen 
sprake van dat ik bij de partij van Van 
Rossem zou gaan en wat mij betreft is 
daar zelfs nooit sprake van geweest...

Schamper: En wat te denken van die 
andere politieke verruimingsbeweging 
rond het VLD ? Is dat nu het antwoord 
op 24 november ?

Vermeersch: ik heb zo’n beetje mijn 
vragen o ver die nieuwe liberale beweging 
- als die al nieuw genoemd kan worden. 
Ik vind het sympathiek en positief dat 
iemand als Verhofstadt zich probeert te 
profileren, zekere risiko’s durft te nemen 
om iets te betekenen in de politiek. Maar 
aan de andere kant vond ik zijn projekt 
intellektueel toch wat aan de zwakke 
kant. Zo zitten er maar heel weinig 
grondige analyses in van zowel binnen- 
als buitenlandse problematiek. Dat lijkt 
me oppervlakkig. Bovendien hechten ze 
dan ook mateloos te veel belang aan een 
referendum, of de vrijheid van stemmen: 
stemrecht i.p.v. stemplicht. Persoonlijk 
heb ik het niet zo op referenda omdat dit 
vaak de supplementaire verdeeldheid 
tussen Vlaanderen en Wallonië zou 
duidelijk maken; bijgevolg weet je ook 
nietwelkepolitiekekonklusies getrokken 
moeten worden. Ik blijf ook een 
voorstander van stemplicht omdat dat de 
enige vorm is van werkelijk geheime 
stemming. Bovendien is het een signaal 
naar de mensen toe: ze moeten zich 
interesseren voor wat er met het land 
gebeurt. Welnu, ik denk niet dat dit soort 
verruimingsbewegingen inhoudelijk 
zoveel te beteken heeft, maar ik zou het 
positief vinden als ook in partijen als SP, 
CVP, PS en PSC gestreefd zou worden 
naar vernieuwing of ideologische en 
strukturele opfrissing: daar kunnen dan 
een aantal ideeën worden geponeerd

over hoe een demokratie hoort te werken 
en kan men de burger de mogelijkheden 
bieden zijn standpunt te verdedigen i.v.m. 
bepaalde wetsvoorstellen. Neem nu het 
nieuwe megadekreet over de inrichting 
van de universiteiten: daar hebben noch 
de professoren, noch wetenschappelijk, 
technisch en administratief personeel, 
noch studenten, noch fakulteitsraden, de 
akademieraad of de raad van bestuur 
enige inspraak in gehad! Hetzelfde geldt 
voor het mini-dekreet dat de struktuur 
van deze unief fundamenteel heeft 
veranderd. Dat is toch totaal onaan-
vaardbaar! Wanneer er fundamentele 
ingrepen plaatsv inden moeten de mensen 
die daar direkt bij betrokken worden toch 
minstens geraadpleegd worden. Politici 
moeten beslissen, dat wel, maar dan met 
kennis van zaken en na alle argumenten 
pro en contra gehoord te hebben.

Schamper: dreigen dergelijke goede 
voornemens na verloop van tijd niet in 
slaap te sukkelen ?

Vermeersch: alle partijen zijn ge-
doemd om vroeg of laat in slaap te 
sukkelen. Daartoe dient zich dan een 
zweepslag aan die deze of gene partij wat 
aktiveert. Maar ik moet zeggen dat het 
projekt van die nieuwe partij voor mij 
onvoldoende duidelijk blijft.

Schamper: tijd voorde obligate vraag 
over de verrechtsing. Kan de demokratie 
iets beginnen tegen hetondemokratische 
arsenaal van het Vlaams Blok ?

Vermeersch: men moet zeer goed 
opletten. Vooreerst, een partij mag je m.i. 
nooit met anti-demokratische middelen 
bevechten, tenzij wanneer die partij finaal 
op het punt staat de demokratie te 
vernietigen - en dat is nog niet voor 
morgen. Ten tweede: je hebt het hier over 
een ondemokratische partij. Dat is 
natuurlijk makkelijker gezegd dan 
bewezen. Deze partij komt voortdurend 
voor de dag met een lippendienst aan de 
demokratie en het is moeilijk om ze als 
partij te betrappen op het propageren van 
anti-demokratisch gedachtengoed: ze zijn 
daar heel voorzichtig, zelfs sluw in. Van 
zodra zij zich niet meer gedragen zoals 
hun stootroepen, maar als een demo-
kratische partij naar voren komen, moeten 
ze ook met demokratische middelen 
bevochten worden. Bovendien ben ik 
zelfs zeer sterk tegenstander van om het 
even welke vorm van geweld tegen die 
mensen, tenzij het om zelfverdediging 
gaat. Als mensen van het Vlaams Blok op 
straat briefjes staan uit te delen, en ze 
hebben daar de wettelijke toelating voor 
- laat ze die briefjes dan uitdelen, begin 
vooral niet te vechten, want dat is 
ondemokratisch. Iedereen heeft het recht 
briefjes uit te delen. Als daar zaken op 
staan die direkt oproepen tot racisme,

dan valt dat onder de wet op het racisme: 
ga dan naarde rechtbank, maar begin niet 
te vechten: dat stimuleert het ondemo-
kratisch cachet v an jou w zaak en verliezen 
doe je toch want die mensen zijn veel 
beter getraind. Ik ben dus ook voor het 
spreekrecht. Kijk, voor de verkiezingen 
was hier in de Blandijn een debat tussen 
alle partijen, waaronder ook het VB. Eén 
of andere studentengroepering, het AFF 
neem ik aan, heeft daar een aanval 
uitgevoerd, en heeft daar bij een heel 
brandblusapparaat leeggespoten. De 
schoonmaakters in de Blandijn hebben 
dat opgeruimd en later rondverteld, 
wetende dat Het AFF of iets dergelijks 
daar achter zat. Dat heeft het VB 
misschien 5 0 0  stemmen opge- 
bracht...Als het VB verstand heeft, dan 
zouden ze het AFF eigenlijk moeten 
betalen voor die akties. M isschien worden 
ze door De Winter betaald, misschien 
heeft hij infiltranten... Hij is niet dom.

Schamper: verrechtsing alom, en 
het nationalisme triomfeert als her-
boren...

Verm eersch: ja,maar dat natio- 
nalisme...dat zijn eigenlijk meer een soort 
stuiptrekkingen, strubbelingen. Je moet 
een onderscheid maken. Het natio-
nalisme, waarbij men zich bij grotere 
gehelen weigert aan te sluiten, is niet 
meer zo courant Neem nu de Europese 
eenmaking, dat gaat langzaam maar zeker 
vooruit Ook in Afrika en Zuid-Amerika 
evolueert men naar grotere gehelen, 
gewoon omdat men zich ekonomisch 
veel beter kan verdedigen en er zich zo 
minder interne konflikten zullen voor-
doen. In de long run zullen we eenzelfde 
ontwikkeling ook in het oosten kunnen 
gadeslaan. Maar er is een andere vorm 
van nationalisme, dat te maken heeft met 
Üe angst voor een “invasie” van derde-
wereldlanden en landen uit het voor-
malige oostblok. De rijkdom en sociale 
voorzieningen van het Westen -Noord- 
Amerika, West-Europa en Australië - 
oefenen een onweerstaanbare aantrek-

kingskracht uit op arme landen. Wanneer 
in Afrika iemand krepeert van de honger 
- kon die hier maar binnen raken: zelfs 
zonder werk kan hij hier rekenen op een 
sociale toelage die 10-20 maal hoger 
ligt dan wat hij in zijn land krijgt...En als 
die mensen immigreren, zoals nu in grote 
getale gebeurt in Duitsland, dan verwekt 
dat nationalisme, en dat is begrijpelijk: 
een oud vrou wke dat leeft van een schamel 
pensioen omdat de Belgische staat8 0 0 0  
miljard frank schulden heeft, zal natuurlijk 
denken “jamaar, die moeten nu ook 
allemaal betaald worden! Wat blijft er 
dan nog van mijn pensioentje over ?” Zo

ontstaat dan een verdedigingsreak- 
tie...Willem Vermandere zingt “Doe open 
bange blanke man”, een zeer mooi liedje 
natuurlijk, en zolang het om een paar 
duizend immigranten gaat is er niets aan 
de hand - maar: als ze daar bv. met een 
miljoen aan de deur staan te kloppen, dan 
denk ik dat die blanke man wel een beetje 
reden heeft om bang te zijn! Dat is de 
latente vrees die bij de mensen leeft, en 
die leidt tot, euh, gevoelens zoals “Eigen 
volk eerst!” Waarom dat zo aanslaat? Ja, 
diep in hun wezen denken zeer veel 
mensen dan: het is nog waar ook! Dit is 
het soort nationalisme dat vooral bij 
ouderen succes kent. Bij jongeren krijgt 
dat dan een deviante vorm: skinheads, 
het NSV... Ik weet niet hoe dit psycho-
logisch nu te verklaren valt, maar bij 
jongeren leidt angst in het algemeen al 
eens tot agressie, en die welbepaalde 
jongeren idealiseren die agressie. Zo 
beland je in de pure VB-sfeer, een rechts- 
racistische mentaliteit. Opgelet, de 
overgang van angst naar agressie is een 
zeer subtiele overgang. Die agressie, 
zowel als de agressie van de andere zijde, 
toont dat er iets mis loopt met het 
psychisme. Mensen die onzeker zijn, zijn 
vaker agressief, terwijl mensen die zich 
veilig en zeker voelen die neiging 
helemaal niet hebben. Dit soort natio-
nalisme is zeer gevaarlijk, omdat het een 
systeem is dat zichzelf altijd maar 
opstookt en zich sterker en sterker 
affirmeert. En op de duur geven brave 
mensen die eens zo bang waren, nu hun 
stem aan dergelijke agressieve partijen.

Schamper: het failliet van het gede-
genereerde kommunisme en daaraan 
gerelateerde ideologische systemen 
hebben in hun val dit nationalisme 
ongetwijfeld een extra voedingsbodem 
geboden. Heeft het internationalisme 
nog wel een toekomst ?

Vermeersch: maar er is geen andere 
toekomst!

Schamper: de UNO, symbool van 
het internationalisme bij uitstek, maakt

nochtans een niet bijster gespierde 
indruk. De volkenbond achterna ?

Vermeersch: de UNO is een triestig 
geval. De idealen die eraan ten grondslag 
liggen, waren zeer hoog gegrepen. Tijdens 
de koude oorlog was het moeilijk om er 
iets mee aan te vangen omdat, naarmate 
de beslissingen in één of andere richting 
uitgingen, men zich zo aan een veto kon 
verwachten. Niettemin heeft de UNO 
sindsdien toch een aantal dingen 
gerealiseerd: de situatie in Namibië, de 
oorlog tussen Iran en Irak,de pogingen 
die er nu zijn in Cambodja. Tenslotte wist 
de UNOjarenlang een zekere vrede Uissen

Turks- en Grieks-cyprioten te be-
waren...Het grote probleem is dat je er 
geen echt fundamentele zaken kunt 
doorvoeren zodra de belangen van één 
van de grote leden van de veiligheidsraad 
in het gedrang komen. Een ingreep in 
binnenlandse aangelegenheden - ik denk 
bv. aan de Sjiieten in Zuid-Irak, de 
Koerden, Bosniërs - zal altijd door China 
geweigerd worden omdat je volgens dit 
principe ook de Tibetaanse kwestie zou 
moeten regelen. Hetzelfde probleem 
stelde zich in China, waar China iedere 
greep met z’n veto verhinderde zolang 
het Pol-Pot bleef steunen. Dat plaatst de 
UNO in een zwakke positie.

Schamper: een slotvraag over het 
intellektuele klimaat in Vlaanderen en 
de wildgroei van mediatizering. Stoort u 
er zich nooit aan dat filosofen zo vaak te 
hulp worden geroepen in exclusief 
politieke kwesties • alsofze politici zonder 
partijkaart zouden zijn ?

Vermeersch: Ik weet niet of dat zo is. 
Maar wat mij wel tegen de borst stuit is 
dat er in Vlaanderen onvoldoende 
diskussiekultuur is. En dat wijt ik in een 
belangrijke mate aan de B RT. Het is nl. zo 
dat er heel veel mensen zijn, niet alleen 
filosofen, die iets heel zinnigs te vertellen 
hebben over evenveel maatschappelijke 
problemen. Vaak weten ze er zelfs véél 
meer over dan die filosofen. Mak er is 
geen diskussiekultuur. Kijkje bv. naar de 
Franse zenders, dan heb je daar vaak 
grote, avondvullende debatten over de 
meest uiteenlopende maatschappelijke 
problemen: adoptie, weeskinderen,...Je 
kunt het niet bedenken of het is al wel 
eens in “La marche du siècle” ter diskussie 
gesteld. Daar worden diverse specialisten 
met elkaar gekonfronteerd, ontstaat er 
diskussie, kunnen de mensen zich een 
solide mening vormen. Op de Vlaamse 
TV heb je wel “Zeker Weten” waar je, als 
je heel vlug bent en je tenminste al niet 
door Van Rompacy wordt onderbroken, 
een paar zinnetjes kunt droppen: snel en 
liefst een beetje sensationeel. En dan die 
zondagmorgen, waar het eigenlijk 
hoofdzakelijk om politiek gaat en ze nu 
en dan een klein gesprekje inlassen over 
een ander onderwerp. Maar zo ’n 
probleem als de zaak Rushdie, of de zaak 
van de nieuwe catechismus, dat handel je 
niet zomaar in een paar minuten af: daar 
kan urenlang met mensen van diverse 
pluimage over gedebatteerd worden. 
Welnu, ik vind het zeer erg dat dit niet 
gebeurt. Bij deBRThebben ze zo’n lijstje 
met een aantal namen, waaronder ook 
filosofen, en als ze met een probleempje 
zitten bellen ze me op en vragen ze wat ik 
daar van denk en ik zeg dat, dat en dat: 
meer dan 2-3 minuten zal dat al niet 
duren. Dat is dus niet ernstig. Er zijn 
onderwerpen genoeg om een wekelijks 
diskussieprogrammamee te vullen. Maar 
nee: nooit (3x) krijgen mensen die 
bevoegd zijn de gelegenheid over 
belangrijke kwesties hun deskundigheid 
terzake naar voren te brengen. De BRT - 
ik wil dit zeer duidelijk zeggen - maakt 
de mensen monddood, tot zover deze 
lezing.

Schamper: amen.

Moloch & BeeSee 
Foto Tobias



D E  R U G  R O C K T  ZE !
Op woensdag 9 december vindt de tweede RUG Rock plaats in de Vooruit. Deze 

keer werd de concertzaal uitgekozen om de fans de nodige bewegingsvrijheid te 
geven. Het fe it dat de kleinere balzaal niet meer beschikbaar is voor 
studentenactiviteiten heeft er natuurlijk ook veel mee te maken.

RUG Rock is een initiatief van Kobe 
Verdonck en Niko Reynaert (die vorig 
jaar ook een staaltje van zijn kunnen 
weggaf met Paradise Regained) en wil de 
studenten die iets te bieden hebben op 
muzikaal vlak een duwtje in de rug(rock) 
geven. Kandidaten werden geselecteerd 
op basis van kwaliteit en genre ; alles 
moet in de lijn liggen van rock en blues. 
Wie Eddy Wally toestanden verwacht 
kan dus beter thuisblijven en een goed 
gevuld avondje ambiance missen.

Het begint al met een podiuminvasie 
van de achtkoppige Divine Barnacles 
(blazers en backing vocals incluis) die 
soulcovers en eigen nummers ten beste 
zullen geven, gevolgd door Blindfold 
die met speed en ruige rock de boel 
gegarandeerd op stelten zetten. Southern 
Comfort was vorig jaar ook aanwezig en

wie er was weet dat ze goed zijn in hun 
Jazz en Blues repertoire.

De Spacefarmers zouden de ruige 
ambiance eer aandoen met eigen 
nummers die naar hun zeggen een 
mengsel zijn van The Pixies en Mano 
Negra (!). Alles wordt rustig en artistiek 
afgesloten met Derek and the Dirt 
akoestisch die na hun gratis optreden in 
het Vat hun sympathie voor de Gentse 
student nogmaals bewijzen. Dat belooft!

C.S.

RUG-ROCK '92 
concertzaal Vooruit 

woe. 9 december 
deuren 19.00 

aanvang 20.00 
WK:200lKassa:250

TE V O E T :
2 8 / 1 1 - 1 6 / 1

Een verlaten station, ergens in Polen, einde 

1944, begin 1945. D e Duitsers hebben zich net 

teruggetrokken, de Sovjets zijn er nog niet. Als 

thema voor zijn stuk kiest Mrozek het luttele 

tijdsverloop tussen de acties van twee fronten; een 

kw estie van uren, een m om ent uil de Poolse én 

Europese geschieden is, dat zowel door de literatuur 

als door het collectieve bewustzijn van het Westen 

uit het oog werd verloren. ‘‘De geschiedenis, zo  

lijkt het, houdtevendeadem  in”,schrijftAndreas 

Wirth in zijn theaterverslag voorTheater Heute 

van mei 1981. En tussen de Duitsers en de Sovjets: 

een schare onzekere Poolse m ensen, op ver-

plaatsing, maar voorlopig zonder bestemming. In 

het lege station ontmoeten ze elkaar, buiten adem. 

Misschien komt er een trein. Voor één ogenblik, zo 

zal de geschiedenis uitwijzen, zijn deze Polen op 

zich zelf aangewezen, zonder bezetter, zonder 

bevrijder. Een boer en zijn zoon, op zoek naar hun 

gehospital iseerde en geëvacueerde vrou w/moeder. 

Een w oekerende M oeder C ourage en haar 

zw angere dochter, bereden door de Moffen, 

Mongolen uit het Sovjet garnizoen, partizanen en 

bandieten. Een artistieke aristocraat en zijn 

geliefde. Een man u iteen  Pools nationalistische 

ondergrondse organisatie en zijn handlanger. Een

20 tickets, zomaar!
onderwijzer met liefdesverdriet. A ls tweede thema 

kiest M rozek de positie van de kunstenaar tijdens 

en nadit historisch nulpunt. Hij inspireert zich op 

de wederwaardigheden van filosoof, schilderen  

schrijver S tanislaw  Ignacy W itkiew icz, die kort 

na het uitbreken van de oorlog (in Polen op 1/9/ 

39 !) sam en met zijn toenm alige vriendin, ten 

Oosten van warschau zelfm oord pleegde; ook 

tussen tw ee fronten, want Duitsers en Sovjets 

kwamen toen al bijeen om  Polen onder elkaar te 

verdelen. W ie was deze W itkiew icz in werkelijk-

heid? een  verw aande, hypochondrixche en 

spitsvondige gek, zoals vele van zijn tijdgenoten 

beweerden? o f  de Poolse Antonin Artaud, de 

visionair, de universele kunstenaar en meta- 

physicus, de gepassioneerde strijder voor de 

absolute vrijheid van het individu, de grote bezieler 

van een h ele generatie kunstenaars na de oorlog, 

onder w ieTadeusz Kantor? M rozek portretteert 

hem vanuit beide visies tegelijk én met dichterlijke 

vrijheid. Het gaat hem om de legende, de geest van 

de man. Een bijzondere gewaarwording: overdag 

dit stuk repeteren en ‘s avonds thuis de beelden  

v an on tredderin g u i t het v oormal i ge Joegoes lav ië 

in je opnem en. En ook dit is merkwaardig: weten 

dat w e binnenkort een stuk gaan spelen , dat een

fragm ent vervlogen geschiedenis kadreert en 

vooral de hoop en hunkering naar vrijheid van een 

gele sam enleving in herinnering wil brengen... en 

tegelijk weten hoe de geschiedenis achteraf dit 

c o lle c t ie v e  verlangen  d ecennia  lang heeft  

verpletterd. D e toonaard waarin we gaan vertellen 

kan niet anders dan m elancholisch  zijn, m et 

herinnering aan de hoop, m et m ilde humor. 

Vertellers werken doorgaans met woorden, handen 

en voeten, gezichtsspieren, ogen en stembanden. 

Soms voldoen deze middelen niet om alles te 

zeggen wat hun hart bew eegt. Maar als ze het 

kunnen zingen, lukt hen dat som s w onderwel. 

De oorlog en de bevrijding hebben m ooie 1 ieder en 

voortgebracht. Wc willen er enkele voor u zingen.

regie: Dirk Buyse

v xarca
SINT-WIDOSTRAAT 3

9000 GENT 
Tel. (091) 25 18 60

Op maandag 7 december om
14u geeft Schamper 20 vrijkaarten 
weg. Zang en spektakel zijn op 
simpele aanvraag te verkrijgen in 
het Schamperlokaal (beneden in 
de Brug).

SINTERKLAAS IN E KLEIN
Of hoe een lulletje lollen 

kan

Het verhaal over het succes van Faith 
No More is een gladweg mooie vertelling: 
acht jaar lang dobberde de band rond, 
speelde ze kleine zalen en clubs plat en 
maakte ze muziek die enkel door een 
kleine minderheid geslikt werd.

Totheksenmeester M ike Patton kwam 
meespelen. Die had bij de eerste repetitie, 
naast zijn lunchpakket, een zakje hits 
mee. Hits, die hij met behulp van schaar 
en lijm terdege op de LP The Real Thing 
kleefde: de ultieme meezinger Epic 
natuurlijk, maar iets meer ondergronds 
werden ook nummers als The Real Thing 
en Falling to Pieces op behaarde handen 
gedragen.

Hun nieuwe plak Angel Dust schuift 
over de toonbank als een stevig ingevette 
pladijs en ook nu wordt er lustig in de 
roos geschoten: Midlife Crisis is een 
meeschreeuwer van formaat en A Small 
Victory volgt nu reeds probleemloos 
dezelfde weg.

Dat Faith No More niet voor één 
muzikaal gat (instinctief verstop ik hierin 
een weliswaar flauw grapje, waar de 
mensen die aanwezig waren op het laatste 
FNM-concert misschien kunnen om 
lachen. Sorry.) te vangen is, blijkt uit hun 
live-performances. Waren ze op het 
Roskilde-festival al watminder, in Deinze 
(woensdag 18 november jl.) brachten 
deze vijf uitgekookte muzikanten een 
show waar de vonken vansprongen. 
Patton dartelde nu eens naakt (d.i. zonder 
kleren, zonder niets), dan weer gehuld in 
een ondeugende kanten beha over het 
podium. Hij las voor uit eigen werk en 
toonde hoe men zich on stage moet 
bezeren, hij trakteerde schreeuwend zijn 
stembanden op een deugddoende oefe-
ning en brutale lyrics rolden uit zijn mond, 
die hij na het concert op bevel van zijn 
mama grondig uitspoelde met zeep.

In het kader van de aktie “op een been 
kan (een flamingo wel maar) een mens

niet staan” geeft Faith No More op 7 
december nog een staaltje van hun 
kunne(n) in dezelfdeBrielpoort, met voor 
de tweede maal “De Wilde Wijven van 
L7 (spreekt uit ‘elseiven’)” in het 
voorprogramma. Wie met mijter en baard 
komt mag een salto maken bij het 
stagediven.

wihim

Pass me the sugar, 
please.

Sugar is het nieuwe groepje van Dav id 
Barbe, Malcolm Travis en vooral Bob 
Mould. Sugar is nieuw en Sugar is hip 
(the thing to be, nowadays!).

Hun CD Copper Blue verkoopt als 
zoete broodjes en de twee singles Changes 
en A Good Idea worden op de platen-
spelers van Studio Brussel zorgvuldig 
fijngemalen en ons aldus op haast 
onmerkbare wijze in het strot gepompt. 
M aar in dit gev al kan ons dat wel behagen. 
Want Sugar is gewoon heel erg goed. 
Copper Blue staat vol met net niet stuk 
voor stuk fijne melodieën die als een 
kleffe lollie aan je staart blijven kleven. 
Bob Mould zat vroeger bij dat andere 
Leuke Trio, Hüsker Dü, dat aan vele 
groepjes de mosterd geschonken heeft. 
Boze tongen beweren nu dat Mould wat 
teveel naar de Pixies geluisterd heeft, 
maar die tongen moeten dan maar het 
lollielikken laten.

De Goedheiligman blijft nog wat 
langer in het land en laadt op 11 december 
zijn Suikergoed af in de Vooruit, alwaar 
wij zullen kunnen beoordelen (niet te 
streng A.U.B, het zijn gevoelige jongens) 
of Sugar live even Sugar is.

Ze geven ook hun suikeroom Uncle 
Topelo de kans zijn ding te doen. Zie 
ginds komt de stoomboot!

Magnapop

“ Laat het vooral niet over sex gaan.” 
drukte de hoofdredacteur me op het hart. 
Tevergeefs, mijn taak is immers het 
Magnapop-concert van een voorbe-
schouwing te voorzien.

We schrijven juni 1992. In de 
leeftijdscategorie 18-24 wordt driftig met 
een amazone-vemietigende snelheid cursi 
door copieermachines gejaagd, koffie- 
joints gerold en enerverende studenten 
door ramen gekeild.

Maar te Gent kon men ook specimen 
met een grote glimlach, een ijsje in de 
hand en een begerige blik voor de

kortgerokten onderscheiden: dederde lic. 
Rechten studenten. Ondergetekende 
behoorde tot die laatste categorie en liet 
dus groovy Chantal Patyn door het kot 
galmen. Eén van haar gasten was, u raadt 
het nooit, een groepje (!), uit Athens, 
Georgia (!), thuisbasis van R.E.M. en 
B52’s (1), met een plaatje (!), waarvan 
drie nummers geproduced werden door 
dé Michael Stipe (!). Uitroepteken !

Eerst het goede nieuws: het verhaaltje 
over de dood van de favoriete schrijver 
A. Camus in een auto-ongeluk was 
opgetrokken uit een soort minimale 
popmuziek met een kleine meisjes-
stemmetje dat de Lenny Kravitz in ons

wakkermaakte. Ook het zalige uit een 
Sex Pistols-riff geknede Merry liet ons 
toe de dansvloer onveilig te maken.

Dan het slechte nieuws: de rest van 
het plaatje is slechts middelmatig tot 
redelijk goed en het frêle stemmetje gaat 
meer dan eens uit de bocht Bij hun 
opvolger zullen de “over het paard getild” 
‘s en “hype” ‘s niet van de lucht zijn.

Dat mag u alvast niet tegenhouden op 
vijf december en masse naar de Vooruit te 
trekken, alwaar u ondergetekende zal 
herkennen aan de op Ruthie Morris 
gerichte waterige blik. Sinterklaas weze 
gewaarschuwd!

Beesee.

O N T H E R O X  
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Magnapop
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4

Faith No More

I jahman Leui
********************

Sugar
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * i

H-Mas shorn

* * * * * * * * * * * * * i

5 / 1 2 / 9 2
*************1

7 / 1 2 / 9 2
* * * * * * * * * * * * * 1

1 0 / 1 2 / 9 2* * * * * * * * * * * * *1
1 1 / 1 2 / 9 2

*************:

1 9 / 1 2 / 9 2

UD0RUIT GENT
***********************4

Brielpoort  Deinze
************************

UOORUIT GENT

U00RUIT GENT
************************

Brielpoort  Deinze
De Mens /  Noordkaap /  The Scene /  Fisher-Z

doors 21.00H! Support CELL
*********************************************

Sold out! Support L7
*********************************************

doors 21.00H!
*********************************************

doors 21.00H! Sold out Support Uncle Tupelo 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

doors 18.00 H!

Rory Gallagher  
and His Band

1 9 / 1 2 / 9 2

************

Claud Boys Clam 2 0 / 1 1 / 9 2
************************************:

Uaya Con Dios 6 / 3 / 9 3
************************************:

Fish 1 6 / 3 / 9 3
*****************************************

Ticketinfo : On The Rox ; 091 20 47 40

Uooruit Gent

******************************************************* 

Uooruit Gent
*******************************************************

El izabethzaal  Antwerpen support Roland 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Uooruit Gent
******************* * * * * * * * * * *

(sug)Art



SPORT KORTKWALITEIT EN 
KWANTITEIT

Belgisch universitair 
judokampioenschap

De belangrijktse ingrediënten van de Belgische universitaire judo- 
kampioenschappen die onlangs door de KULeuven in Zele werden georganiseerd 
vindt u in onze titel. Kwaliteit was er vooral bij de dames onder de vorm van lleidi 
Rakels (sinds Barcelona zelfs bekend bij sportleken zoals mijn collega’s op de 
redactie), Sabin Van Crombrugge en Gella Vandecaveye. De heren zorgden dan weer 
voorde kwantiteit met bijna in elke ge wie htscatego rie meer dan 15 deelnemers. In 
de categorie -71 kg kwamen er zelfs 27 judoënde studenten (studerende judokas is 
bij sommigen echt een beetje overdreven) op de tatamL

Daar is Trui weer!
s

Heidi Rakels (KUL) moest voor de 
gelegeheid eens niet op dieet en trad aan 
in de +72 kg-klasse. Het werd voor haar 
een rustig middagje met twee vlotte 
ipponzeges én de titel. Nadien speelde zij 
gastvrouw en deelde alle medailles uit. 
Rakels zal vermoedelijk zeer binnenkort 
geopereerd worden aan de schouder en 
twee maand out zijn. Deze universitaire 
kampioenschappen waren voor haar dan 
ook de laatste competitie van het jaar.

De categorieën -61 en -66 kg liepen 
uit op Gentse duels in de finales. Gella 
Vandecaveye en Trui Lanckriet verdeel-
den goud en zilver (voor de zoveelste 
keer) en bij de iets zwaardere collega’s 
was het Sabin Van Crombrugge die 
Carolien Boom klopte.

Op 22 december 1941 besliste men in 
Leuven het N.S.G. op te starten, de 
“Nationale Studentengroepeering”, die 
in de toekomst een belangrijke rol zou 
spelen in het verzet aan de universiteiten. 
De Gentse afdeling werd “Nationale 
Verzameling der Gentsche Universiteit” 
gedoopt. Een nieuw studentensluikblad, 
“Klokke Roeland”, werd verspreid. De 
studenten voerden enkele kleinere protest-
en verzetsacties: een prof die de nieuwe 
orde-gedachte aanhing, werd begroetmet 
“God save the king”, prof. Jacob kon 
rekenen op heel wat kabaal toen hij zijn 
college met de Hitlergroet begon, en bij 
de politieke lessen van Steinbach en Van 
Roosbroeck verliet men gewoon de zaal.

Ondanks deze kleine acties bleef ook 
in dit academiejaar serieus studeren voor 
de meeste studenten de hoofdzaak. Een 
vergelijking met vandaag is hier gepast. 
In 1941-’42 was de oorlog in volle gang

Gouden Gentse mannen

Bij de heren kwamen uit de kwantiteit 
enkele verrassende namen naar voor. In 
de finale van de -65 kg overwon de jonge 
Thierry Peersmans met sprekend gemak 
Sebastien Bonne en ook Christoph De 
Potter (BME) was een onverwachte 
gouden medaillewinnaar (beste in de 27 
man sterke categorie -71 kg).

In de zwaardere reeksen was er weer 
het vertrouwde Gentse overwicht. Goud 
dus voor Jan Foulon (-78 kg), Carl 
Mintjes (-86 kg) en Danny Tembuyzer 
(-95 kg).

Coach De Geyter kon dus weer tevre-
den zijn, want met zes gouden, twee 
zilveren en één bronzen plak was “zijn” 
universitaire ploeg weer de grote slokop 
op dit kampioenschap.

BDB

en was er van protest, van opstand 
nauwelijks sprake; men bleef rustig 
studeren. Momenteel, in tijden van 
relatieve rustdoet men hetzelfde en klagen 
sommigen de passiviteit, de inertie van 
de studentenbevolking aan, daarbij 
verwijzend naar het verleden. Onze 
voorgangers blijken echter, nota bene in 
een van de meest cruciale periodes waar 
opstand het dringendst nodig was, amper 
iets ondernomen te hebben.

Klokke Roeland

Het academiejaar 1942-’43 was 
duidelijk het rumoerigste van de vier 
tijdens de bezetting. Het spektakel begon 
met het eerste nummer van de tweede 
jaargang van “Klokke Roeland”, waarin 
verzetsacties op de universiteit werden 
aangemoedigd; men wilde het de 
“landverraders” Jacob en De Vlees-

alhoewel...

Honderden studenten die rond het 
Sint-Pietersplein holden, nog veel meer 
collega’s die hen aanmoedigden, 
hardspelende groepjes in de tent: u hebt 
het ongetwijfeld gemerkt, het was weer 
Twaalf uren loop.

De organisatoren staken het hele 
gebeuren dit jaar in een feestelijk kleedje, 
ter gelegenheid van de tiende editie. 
Voorafgaand aan de eigenlijke loop, werd 
een fakkel met het olympische vuur langs 
alle deelnemende faculteiten en hoge-
scholen gedragen. Ook beheerder 
Mangeleer liep een stukje mee.

De aflossingszone werd dit jaar fors 
uitgebreid en de deelnemende kringen 
werden gevraagd hun stukje plein zo 
ludiek mogelijk in te richten. De 
bijzondere prijs voor de orig ineelste stand 
ging naar de Vlaamse Economische 
Kring (VEK), die de show stalen met 
hun VEK-saloon en bijhorend stro.

In de tent konden een duizendtal gratis 
spaghetti’s verorberd worden, waren er 
pannekoeken bij SJIÏVI en kon je diverse 
non-profitstands bezoeken. Traditiege-
trouw werden de vermoeide ledematen 
weer verzorgd door de bereidwillige 
studenten Motorische Revalidatie en 
Kinesitherapie.

Maar waar het allemaal om ging was 
natuurlijk de twaalf uur durende 
aflossingsloop. Spannend was het dit jaar 
niet echt. Al na enkele uurtjes hadden de 
burgies van de Vlaamse Technische 
Kring (VTK) zo’n grote voorsprong 
opgebouwd dat niemand hen nog kon

schauwer zo lastig mogelijk maken: 
“Methode: roepen, schreeuwen, papier- 
ballen, stinkbommen, niespoeder.” Op 
11 november verscheen het eerste 
nummer van het sluikblad ‘Te Wapen” 
op een honderdtal exemplaren. Het 
belangrijkste probleem van 1943 was 
wel de verplichte tewerkstelling: 
studenten werden opgeroepen om te gaan 
werken in door de Duitsers aangeduide 
bedrijven, waaronder ook wapen-
fabrieken. Na een algemene manifestatie 
de dag ervoor, bezetten honderden 
studenten op 17 maart 1943 het universi-
teitsgebouw in de Rozicr.

Rel

De Feldgcndarmerie zette het gebouw 
onmiddellijk af en arresteerde vele 
studenten. De enkelen die konden 
ontsnappen betoogden in de stad, wat 
leidde tot rellen die uren duurden. 
Collaborateur De Vleesschauwer werd 
in één van de eerstvolgende lessen voor 
de eerste kandidatuur uitgejouwd en hij 
verliet de zaal terwijl de studenten het 
Belgische volkslied en “It’s a long way to 
Tipperary” aanhieven. Het verzet was in 
volle gang. De universiteitsgebouwen, 
veelal ware doolhoven, werden gebruikt 
om mensen en sluikschriften in te 
verbergen, maar ook voor wapens en 
munitie.

Het verzet kreeg echter een rake klap 
toen het met lede ogen moest aanzien hoe 
het grootste gedeelte van de eerstejaars-

bedreigen. Zij bleven gezwind hun 
rondjes afmalen en liepen zo naar hun 
vijfde overwinning op tien jaar tijd. 
Proficiat heren en dames van VTK!

De revelaties van vorig jaar, Home 
Boudewijn en Politeia waren ook nu 
weer voorin te vinden. De mannen en 
vrouwen van den Boudewijn eindigden 
op een schiterende tweede plaats, twintig 
ronden na VTK. De pol & soccers werden 
vijfde, slechts één rondje achter de 
winnaars van vorig jaar, het HILO. On-
deraan in de uitslag vonden we weer het 
LVS V, die maar liefst48 rondjes aflegden 
(een fenomenaal gemiddelde van 2 km/
hl).

Wie zijn eigen kring, school of 
vereniging nog niet tegenkwam in dit 
verslag, vindt hen misschien wel in de 
uitslag:

(wordt later bijgetikt)
• De RUG-voetbalploeg, vorig jaar 

Vlaams kampioen, zijn hun campagne 
op weg naar een eventuele nieuwe titel 
sterk begonnen. In hun eerste wedstrijd 
troefden zij EHSAL Brussel af met 11- 
2. Wordt vervolgd...

• Twee weken na de Twaalfurenloop 
waren er nog steeds studenten die er niet 
genoeg van kregen en meeliepen in de 
Interfacultaire Veldloopkampioen- 
schappen. Enkelen kwamen zelfs als 
eerste over de streep, namelijk Ruth Wil- 
lems (Politeia) en Kris Sabbe (VTK). Na 
enkele uurtjes rekenen kon ook het 
klassement per faculteit opgesteld 
worden. Bij de heren was de VEK het 
sterkst, gevolgd door VTK en HILOK en 
bij de dames triomfeerden de HILO- 
girls, achternagezeten door VRG en 
VLK.

• Diezelfde avond nog kon de modder 
van de benen gespoeld worden, tijdens

studenten zich gewillig aanmeldde om 
tewerkgesteld te worden. De oproep tot 
staking of onderduiken vanwege de 
verzetsbewegingen werd door de Duitsers 
beantwoord met zware bedreigingen die 
velen tot volgzaamheid noopten.

In mei 1943 werden zes profs 
aangehouden op verdenking van spio-
nage, maar van universitair verzet was 
eigenlijk geen sprake. De universiteit 
fungeerde eerder als plaats waar men 
zich toevallig kon manifesteren als 
verzetsbeweging, eerder dan als een 
institutie van waaruit het verzet werd 
georganiseerd. Het feit dat de meeste 
studenten nog steeds vooral aan hun 
studies dachten, werd in collaboratie- 
kringen uiteraard “egoïsme” genoemd; 
zowel bij de studenten als bij de proffen 
waren er weinigen die actief stelling 
namen.

Het Laatste Nieuws

Tijdens het laatste academiejaar van 
de bezetting bleef het op de Gentse 
universiteit relatief rustig. Het Laatste 
Nieuws drukte in de editie van 12 april 
1944 een vermakelijke beschrijving van 
de toenmalige studentenbevolking af: het 
grootste deel van hen zijn “franskiljons, 
de rest is meer onverschillig”. Zij spreken 
alleen over jazz, “voor hoger denken is 
bij deze treurige heerschappen geen plaats 
meer”, er heerste een “overgroot 
zedenbederf’ en “aan ernstig werk en 
studie wordt niet meer gedacht”.

de Interfacultaire Zwemkampioen- 
schappen, dit jaar zowaar in het zwem-
bad. (vrees niet bang, er volgt nog meer)

• De Schamper-sportredactiereiktook 
dit jaar weer de Schamper Sport-trofee 
uit aan de sportiefste faculteit (of home). 
Het klassement wordt opgesteld aan de 
hand van de uitslagen van de Inter-
facultaire Kampioenschappen in de 
volgende sporttakken: badminton, basket 
heren, basket dames, handbal heren, 
handbal dames, minivoetbal heren, 
minivoetbal dames, squash heren, squash 
dames, tafeltennis, veldlopen heren, 
veldlopen dames, voetbal, volley heren, 
volley dames, zwemmen heren en 
zwemmen dames. Ook de uitslagen van 
de Twaalfurenloop, het Interfacultair 
Sporttornooi en de Zwemmarathon 
worden in rekening gebracht.

Na de eerste schermutselingen van 
het academiejaar is dit alvast de eerste 
tussenstand:

1. HILOK 315 ptn.
2. VEK 245
3. VTK 235
4. VLK 210
5. H. Boudewijn 170
6. VGK 140
7. VRG 120
8. Politeia 105
9. H. Astrid 60

WNK 60
GEOlogica/grafica 60
VDK 60
VPPK 60
Chemica 60

15. Lombrosiana 50
Farma 50

17. VGeschK 40
18.GBK 20

H. Vermeylen/Fabiola 20
Germania 20
Dentalia 20

BDB

Een zekere K. Poma vertelt in “Mijn 
oorlogsherinneringen aan de RUG” hoe 
drie studenten opdracht hadden gekregen 
een koffer wapens over te brengen van 
Antwerpen naar Gent; dit gebeurde in 
juni 1944. Omdat de trein snel vol zat, 
riep een Duits officier hen toe te gaan 
ziten in de coupé waarin hij zich zelf 
bevond. De drie gingen op het voorstel in 
en gaven zelfs hun wapenkoffer aan de 
Duitser om in het bagagerek te plaatsen. 
Ook aan de Dampoort ondervonden ze 
geen problemen en de wapens konden 
verborgen worden ineen universiteitslabo 
waarvan een van hen de sleutel had.

In deze periode waren er slechts enkele 
tientallen verzets- en collaboratie- 
studenten actief. Over de hele bezettings-
periode gezien was ongeveer 10% van 
het onderwijzend personeel bij het verzet 
betrokken, en ongeveer 5% van de 
gemiddelde studcntenbevolking waren 
verzetsstudenten. De Gentse universiteit 
was dus allesbehalve een actief centrum 
van verzet, maar zo slecht komen we er 
niet uit: ook aan de andere kant werden 
de Duitsers methunnationaal-socialisme 
vooral op onver-schilligheid onthaald, 
en hadden hier dus weinig invloed.

bron: “De Rijksuniversiteit Gent 
tijdens de bezetting 1940-44. Leven met 
de v ijand.” Door Dirk Martin, verschenen 
in de reeks” Uit het verleden van de 
RUG” nr. 21. (met toestemming van prof. 
Karei De Clerck)

ow

N O G  EEN 
VERZETJE 

AAN DE RUG
Omwille van brutale gevechten, massale stakingen en gruwelijke burgeroorlogen 

in ons redactielokaal kon u in Schamper 300 slechts een half artikel over het verzet 
aan de RIJG tijdens de tweede wereldoorlog bewonderen. Niet dat het u één bal 
interesseert, maar 1° voor de volledigheid, 2° om een aantal mensen gelukkig te 
maken (zie onderaan) en 3° omwille van redenen die wegens hun ongelooflijk 
subversief karakter top-secret moeten blijven, vindt u hier het vervolg van het 
verhaal.

<
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Laten we het nog één maal herhalen, 

en zodoende onze oproep van twee 
Schampers terug opnieuw lanceren: 
zoekertjes zijn gratis voor studenten, al 
wat we vragen, is dat jullie de tekst in 
kwestie (max. 20 woorden) in onze 
brievenus deponeren, op de eerste 
verdieping in het Studentenhuis (de 
Brug), naast het secretariaat, ook 
genaamd 'bij André'. Wij doen de rest.

* Gevraagd: kamp van 6 tot 11 juli 
1993 voor ongeveer 30 welpen+6 leiding. 
Liefst met speelruimte, wasplaats en 
interessante ontspanningsmogelijkheden 
in de omgeving. Contacteer Katrien J. 
091/21.54.06 of Hans D. 091/62.79.00

* Gevraagd: weekendplaats in de 
kerstvakantie (2 dagen) voor ongeveer 
25 welpen + 6 leiding. Douches zijn niet 
nodig. Liefst niet te duur. Contacteer 
Katrien J. 091/21.54.06 of Hans D. 091/ 
62.79.00

* For Sale: Reflex-Fototoestel 
ZENITH-ET met standaardlens, prijs: 
2500BF; Z/Wfilmpjes - 36 opn., 64 AS A, 
80 fr./sL 091/208157

* Te koop: Voetbalschoenen 
ADIDAS, maat 44, 1 maal gebruikt, 
verkoop wegens te klein, winkelprijs 3500 
BF nu 3000 BF. Klönhammer Erik, 
pekelharing 7, 9000 Gent. Tel. 03/ 
4557653

A lm a n a k
do

Tot in den treure: wie allernood-
zakelijke items voor onze kalender te 
melden heeft, zou er best aan doen ons dit 
per vliegende te laten weten, zoals 
gewoonlijk doen wij de rest...

3 dec Vooruit
BrielpoortDeinze
NT2

ARCATinnenpotstr.
ARCA
NTG-Tolhuis

4 dec Vooruit
NT2
ARCA

L’ air frais ...
B-52’s
Kaïet kaïet (Speelteater) 
Prins Karei 
Te Voet
De Verrijzenis Van Hamlet 
L’ air frais ...
Kaïet kaïet (Speelteater)
Te Voet

vr 4 dec NTG-Tolhuis De Verrijzenis Van Hamlet
za 5 dec Vooruit Magnapop

ARCA Tinnepotstr. Prins Karei
ARCA Te Voet
Sportpaleis Militaire Taptoe
NTG-Tolhuis De Verrijzenis Van Hamlet

zo 6 dec ARCA zolder De Aap Van Kafka
NTG-Tolhuis De Verrijzenis Van Hamlet

ma 7 dec Brielpoort Deinze Faith No More
ARCA theater Te Voet

* ARCA zolder De Aap Van Kafka
di 8 dec ARCA zolder Te Voet
woe 9 dec Sphinx Vivre Sa Vie

Logos Tetraeder Tim Brady (el. gitaar)
ARCA Te Voet
Vooruit Rugrock ’92
NTG-Tolhuis De Verrijzenis Van Hamlet

do 10 dec Vooruit Ijahman Levi
ARCA Tinnenpotstr. Prins Karei
ARCA Te Voet
NTG-Tolhuis De Verrijzenis Van Hamlet

vr 11 dec Vooruit Sugar + Uncle Tupelo
Bijloke Festivalhal Barokensemble
ARCA Tinnenpotstr. Prins Karei
ARCA Te Voet
NTG-Tolhuis De Verrijzenis Van Hamlet

za 12 dec ARCA Tinnenpotstr. Prins Karei
ARCA Te Voet
NTG-Tolhuis De Verrijzenis Van Hamlet

zo 13 dec ARCA zolder De Aap Van Kafka
NTG-Tolhuis De Verrijzenis Van Hamlet

Scham peritskaya

Zomeruitwisseling 
Gent - Novosibirsk

Het is niet omdat het kom-munisme 
gevallen is, dat wij van het unief), onze 
bedevaart naar het vroegere centrum van 
hetkommunisme (nl. Rusland) stopzetten 
(zie ook eerste Schamper). Integendeel, 
ook volgend jaar vliegen we er weer naar 
toe, het wordt deze keer eerder een 
missietocht (“Terug naar de bron, oh 
Russen”) dan een bedevaart.

Wie, als goede rode ziel, wil meegaan 
houdt dan ook best de affiches in de 
gaten. Check itout (of verraadt dit een te 
grote band m et...).

De uitwisseling Gent- 
Novosibirsk ’92 kwam tot 

stand dankzij:

Bakkerij DeMey (Roeselare), 
Verzekeringen N.V. Van de Walle- 
Lissnijder.Stad Gent-Dienst Toerisme, 
Rodenbach, ‘t Kapelleke, Frituur “De 
Gouden Saté-Bij Julien”. De Media 
(Eeklo), Alcatel Bell, Schamper en 
Universiteit Gent ( Homes en Resto’s), 
waarvoor dank.

Afscheid 

van de RUG

Studenten die mij aankijken 
mij op straat aanwijzen 
mijn grapjes reeds lang door-

hebben
zelfs een beetje de draak met mij 

steken
maar mij toch nodig hebben 
of misschien niet (en beeld ik mij 

dit in?)
maar mij toch vragen stellen 
waarover, over wie? 
bediende op 'n vertrouwde plaats 
die ik nu achterlaat 
't wordt één ogenblik vreemd in

mij
de studenten te moeten missen 
en alles wat zo lang voor mij de 

dag vervulde 
op rust nu en tijd te over 
om mij op 't verleden te bezinnen 
en ook nog dit, een vleugje

weemoed
om dit langverwachte onver-

wachte scheiden: 
'Tartir, c'est mourir un peu."

Roger Vervaet 
bediende in de Faculteit PPW

HOMES BERICHT
Sherlock daag t zetter voor rechter

In al de drukte van het exploderende academiejaar kan het aan uw scherpe geest 
ontsnapt zijn maar de Sociale Sector is gereorganiseerd.

Dit houdt ondermeer in dat ze opgedeeld wordt in zeven vakjes: sociale dienst, 
buitenlandse studenten, maaltijdvoorziening, kinderopvang, studentenactiviteiten, 
gastendiensten en huisvesting. Uit esthetische overwegingen? Omgrafische redenen?
Nee, na al die jaren wil de Raad van Bestuur nagaan hoeveel geld er nu werkelijk 
aan de respectievelijke vakjes besteed wordt en wil ze tot een betere verdeling van de 
centen komen. Doorlichting heet dit en het zal ongetwijfeld leiden tot massale 
investeringen in de Sociale Sector. Bovendien wil de Raad van Bestuur zo een 
grotere efficiëntie en een betere service bereiken.

RING ZOEM RING

In het kader van deze reorganisatie 
werd de diensthuisvesting gecentraliseerd 
op de eerste verdieping van de Home 
Vermeylen. Op zich een lovenswaardige 
maatregel ware het niet dat hierbij ook de 
receptie annex telefooncentrale van 
diezelfde home onder handen genomen 
wordt. En dat zet kwaad bloed.

Want hoewel de gelijkheid van de 
homes een oud dogma is, verleent de 
Vermeylen op een bepaald punt een niet 
teonderschattenluxe: de telefooncentrale. 
Ieder bezorgde ouder die de Vermeylen 
telefonisch wil bereiken, komt eerst bij 
de receptie terecht. Vervolgens zoemt de 
receptioniste zoonlief op zijn kamer 
wakker, waarna deze via de telefoon op 
zijn verdieping mama kan geruststellen. 
Net deze gewaardeerde service wordt 
door de reorganisatie bedreigd. Door de 
centralisatie krijgt de receptie een 
onthaalfunctie mee. De bevallige 
receptioniste die altijdmet zoetgevooisde 
stem de inkomende telefoontjes door-
verbindt, zou zich in de toekomst moeten

bezighouden met het onthaal van 
buitenlandse studenten, het wegwijs 
maken in de complexiteit van de RUG en 
het vervullen van administratieve taken. 
Nu besteedt ze veel tijd in het liefdevol 
soigneren van de interzonale beslom-
meringen van de Vermeylers. Aangezien 
het plaatsen van een lijn per verdieping 
financieel niet haalbaar is, zou het 
doorverbinden via twee telefoontoestellen 
in de hal gebeuren. Ook zou de toevallig 
passerende student, zoals in de andere 
homes, zo vriendelijk moeten zijn collega 
op de hoogte te brengen.

Luid protest van de Vermeylers 
natuurlijk die zich beroofd zien van een 
privilege waarvoor enkel iets abstracts 
en v aags als een onthaaldienst in de plaats 
gesteld wordt Hetrectoraat is voor minder 
bezet Ook vragen ze zich af of er wel 
voldoende volk zal passeren om de hoorn 
op te nemen. In de andere homes is er 
immers een veelbezochte recreatieruimte 
waar er altijd wel iemand is die zijn goeie 
daad nog moet stellen. In de Vermeylen 
beperkt dit zich tot enkele verstokte TV- 
kijkers. Gelukkig studeren we aan een

democratische universiteit zodat er 
momenteel naar een oplossing gezocht 
wordt die de studenten niet helemaal in 
de wind zet Zo is er het voorstel om na 
19u (de drukste periode) de nachtwaker 
als receptionist ad interim in te schakelen, 
zodat de studenten zich enkel ‘s 
namiddags moeten behelpen. Hiervoor 
is er echter een parallelle kabel nodig die 
het mogelijk moet maken om 19u over 
te schakelen. En dat kost geld. Problemen 
dus.

HOLA HOLA

Ze zijn met twintig. Sommigen lopen 
altijd met een meterslange T-lat en een 
grote kaft rond, anderen nemen moeilijke 
woorden als ergonomie in de mond. 
Allemaal hebben ze examens in januari, 
een loodzwaar lesrooster en kunnen ze 
nauwelijks brossen. Allemaal lopen ze 
rond in een home.

Het zijn HOBU-studenten en ze 
wonen in de universitaire homes. Zijn ze 
verdwaald?

Nee, ze zijn het eerste resultaat van de 
samenwerking tussen de RUG en het 
hoger onderwijs in het kader van het 
Regionaal Netwerk Gent. Ze zijn 
symbolisch en kaderen in een evolutie 
om de sociale diensten los te koppelen 
van school en universiteit zodat iedereen 
die tertiair onderwijs volgt gebruik kan 
maken van alle voorzieningen. Mooi toch!

Toch staan de universitaire 
homestudenten niet te juichen om zomaar 
te integreren. Ze stellen dat de HOBU-

studenten nu eenmaal andere lesroosters 
en op andere momenten examens hebben. 
Bovendien vrezen ze dat op lange termijn 
behoeftige universitairen uit de boot 
zullen vallen. Van hogerhand wordt er op 
gewezen dat het akkoord enkel voor een 
jaar loopt (waarna een evaluatie volgt) 
het aantal kamers tot twintig beperkt 
blijft en het verblijf als een symbolisch 
gebaar richting HOBU moet beschouwd 
worden. Want misschien, misschien kan 
in een later tijdperk in samenwerking met 
de HOBU een nieuwe home gebouwd 
worden. Voorwaar!

Dus, wanneer je een HOBUstudent 
ontmoet, denk aan uw universiteit en 
wees de vriendelijkheid zelve. Misschien 
kan uit deze vertederende solidariteit nog 
iets moois opbloeien.

SCIENCE FICTION

Dat de hogere regionen van de 
universiteit zich enkel zouden bezig-
houden met de grauwe werkelijkheid en 
de harde realiteit van cijfers en letters is

Dat het in het restaurant van het UZ op 
bepaalde tijdstippen aanschuiven gebla-
zen is, is algemeen bekend. Om de lange 
wachttijden wat te verkorten beslootmen 
om voor 13 u enkel nog studenten te 
bedienen als er geen personeel stond te 
wachten. Om tegemoet te komen aan het 
“ik heb honger” - gemor en de knorrende 
studentenmagen, zijn er nu wel broodjes 
te krijgen in het studententrefpunt. En 
daar knelt het schoentje: de broodjes zijn 
duur. Althans, in vergelijking met de 
andere studentenrestaurants (35fr. in

ietwat overdreven. Ook daar krijgt 
creativiteit een kans.

Zo is er momenteel een onderzoek 
aan de gang dat nagaat of het eventueel 
mogelijk zou zijn in de homekeukens 
warme luchtovens en microwaves te 
installeren. Dit zou (let op de zou) niet 
enkel gebeuren om aan de hoge culinaire 
eisen van de hedendaagse student te 
voldoen maar zou ook als middel dienen 
om de microwaves uit de kamers te 
bannen. Deze microwaves etc. belasten 
in te grote mate het elektriciteitsnet en het 
aanlcggen van nieuwe lijnen is onbe-
taalbaar. Zodoende.

Maar pas op, dit idee is niet embryo-
naal van aard, het situeert zich nog op het 
niveau van de conceptie.

Nog zo iets. Om de diefstal op de 
homes tegen te gaan wordt er gedacht aan 
geüniformeerde mobiele nachtwakers op 
de campus. Hoe zij gaan reageren wanneer 
ze geconfronteerd worden met een 
eclatant gangfuifje valt nog af te wachten.

Pétit

plaats van 25fr.). “Om het universitair 
ziekenhuis geen concurrentie aan te 
doen”, zo luidt het.

Studenten geneeskunde aller jaren : 
laat niet met u sollen ! Het gaat om uw 
dagelijks brood! Waar blijven de acties ? 
Ga in hongerstaking, kom massaal de 
straat op, bezethet ziekenhuis, vergrendel 
de poorten, saboteer de drinkwater-
voorziening van Gent, ga in staking, ... 
Dan kunnen we er tenminste een 
spectaculair artikel over schrijven ...

LK
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A llem aal C inem a
GLENGARRYGLEN ROSS 

(Studioskoop)

Het moet zowat van het superieure 
Chinatown geleden zijn dat er een film 
verscheen met een zo klassieke, tijdloze 
uitstraling als James Foley’s Glengarry 
Glen Ross. De hele film speelt zich 
praktisch volledig af in een klein 
bijkantoortje van een grote immo- 
biliënfirma in New York. De zaken gaan 
niet zo bijster goed en het hoofdkantoor 
denkt eraan twee van de vier verkopers af 
te danken. Daarom moet de kantoorchef 
(Kevin Spacey) een wedstrijd orga-
niseren: wie het meeste vastgoed 
verkoopt, wint een Cadillac; de tweede 
krijgt een messenset; de twee anderen 
krijgen hun ontslag.

Regisseur James Foley en scenarist 
David Mamet - een van de grootste 
Amerikaanse toneelauteurs van het 
ogenblik, die het scenario naar zijn eigen 
gelijknamige toneelstuk schreef - 
bewijzen met deze film hoe sterk verfilmd 
theater kan zijn. Ook al is er van enige 
verhaalontwikkeling nauwelijks sprake, 
toch wordt er een haast ondraaglijke 
spanning gecreëerd.

In de woorden die de personages 
uitspreken, en, misschien meer nog, in 
hun verzwegen gedachten worden de 
onmenselijke excessen van de kapita-
listische samenleving geportretteerd. 
(Mamets stuk wordt niet voor niets de 
Death of A Salesman van de jaren tachtig 
genoemd.) Zodra de beslissing van de 
directie tot iedereen doordringt, staan ze 
als vijanden tegenover elkaar, of ze die 
onderlinge competitie nu ten volle 
beseffen of niet.

Elk van de verkopers probeert die 
strijd op zijn manier te voeren. Shelley 
“The Machine” Levene - een prachtrol 
voor Jack Lemmon - tracht zijn baas om 
te kopen; het is zijn enige manier om zijn 
oude vel te redden. Voor Ricky Roma - 
een Al Pacino die erin slaagt zich zelfs in 
de scènes waar hij niet in voorkomt te 
laten voelen - liggen de zaken makkelijker. 
Hij is altijd de topverkoper van de firma 
geweest, en ook tijdens de moeilijke 
momenten bewijst hij niks van zijn 
krachten te hebben verloren. (Let op de 
schitterende scène waarin Pacino een 
niets vermoedende klant een stuk grond 
aansmeert.) De twee laatsten - karakter-
rollen voor Ed Harris en Alan Arkin - 
smeden dronken plannen om met de 
steekkaarten waarop de beste potentiële 
klanten staan over te lopen naar de 
concurrentie. En dan worden de bewuste 
kaarten inderdaad gestolen. Het is het 
begin van een tragisch, cynisch verhaal 
waarin de mens in zijn essentie wordt 
getypeerd.

Uit Glengarry Glen Ross spreekt 
zoveel gezamenlijke klasse dat het 
moeilijk wordt uit te maken wiens aandeel 
in het project het zwaarst woog. Het is in 
ieder geval James Foley’s grote verdienste 
dat hij Mamets oersterke dialogen - 
waarvan naar verluidt geen woord door 
de acteurs werd weggelaten - heeft kunen 
voorzien van een filmische beeldtaal. 
Onmisbaar in de opbouw van diebeeldtaal 
waren de beste acteurs die in de States 
rondlopen. En wat blijkt: Pacino, 
Lemmon, Harris, Arkin, Spacey en Alec 
Baldwin worden nog groter door eikaars 
aanwezigheid. Het resultaat is cinema 
van het allerhoogste niveau. Over-
donderend.

WH1SPERS IN THE PARK 
(Decascoop)

Het debuut van Christopher Crowe 
- naar een eigen scenario - is een zoutloze 
psycho-thriller die, zo wil de wet van de 
zoutloze psycho-thrillers het nu eenmaal, 
met haken en ogen samenhangt.

Ann Hecker (rol van de mooie maar 
hier nauwelijks overtuigende Annabella 
Sciorra) runt een psychiatrische praktijk 
in het hartje van New York. Een van haar 
patientes komt haar een paar keer per 
week vertellen over de masochistische 
verhouding die ze heeftmethaar minnaar. 
De verhalen en fantasieën waarin Ann 
geleidelijk inzicht krijgt, lijken haar zo 
schokkend en tegelijk zo aantrekkelijk - 
Ann is alleenstaand - dat ze er thuis zelf 
gaat over fantaseren.

En dan ontmoet Ann Doug McDowell 
(Jamey Sheridan), een zachte man die 
haar leven aanvankelijk in goede banen 
lijkt te gaan leiden. Tot Ann ontdekt dat 
Doug en de minnaar van haar patiënte - 
die op de koop toe vermoord wordt - een 
en dezelfde persoon zijn. Ann begint zich 
begijpelijkerwijze over een en ander 
vragen te stellen en met het oog op 
professionele hulp spreekt ze een 
bevriende, oudere psychiater aan (Alan 
Alda).

Veel meer valt over Crowes film niet 
te vertellen: de regie, de fotografie en het 
acteerwerk zijn zo inspiratieloos dat het 
de toeschouwer nog nauwelijks iets kan 
schelen wat de oplossing is in het 
hierboven geschetse probleem. Boven-
dien vermoed je na een kwartiertje 
Whispers In The Dark al sterk dat die het 
zal gedaan hebben die afgaand op het 
getoonde het minst moet worden 
verdacht Hoe Crowe zijn scenario dan 
uiteindelijk toch ontwart is ook al geen 
voer voor de eeuwigheid.

BEST INTENTIONS 
(Decascoop)

Op het festival van Cannes ging het 
dit jaar in de strijd voor de felbegeerde 
Gouden Palm tussen James Ivory’s 
Howard’s End en deze nieuwe Bille 
August Den Goda Viljan, twee films die 
qua uitstraling zo vergelijkbaar zijn dat 
de ene benadelingen tegenover de andere 
hoedanook een vorm van miereneukerij 
is. Maar goed, August won voor de tweede 
keer (zoals een paar jaar geleden met zijn 
Pelle de Veroveraar) en weinigen zullen 
op die weliswaar veilige beslissing van 
de jury veel aan te merken hebben.

Best Intentions - naar een auto-
biografisch scenario van filmgigant op 
ruste Ingmar Bergman - vertelt in een 
volle drie uur de eerste liefdes- en 
huwelijksjaren van Henrik en Anna, de 
fictionele tegenhangers van Bergmans 
ouders. Het vervolg van die turbulente, 
maar door en door menselijke relatie 
konden we reeds zien in het prachtige 
Fanny och Alexander dat Ingmar Berg-
man zelf regisseerde. (Evenals van die 
Bergman-film bestaat er overigens ook 
van Augusts prent een langere tv-versie.)

Henrik en Anna leren elkaar bij het 
begin van de film kennen op een etentje 
in het majestatische herenhuis van Anna’s 
ouders. Ook al voeltde jonge, zelfstandige 
Henrik - die studeert voor priester, een 
ambt dat in het protestantse Zweden van 
rond de eeuwwisseling heel aanzienlijk

was - zich in het excentrieke bourgeois- 
gezin niet op zijn gemak, toch laat hij 
zich door zijn gevoelens voor de 
passionele, al even zelfstandige Anna 
meeslepen. Anna’s moeder echter is ervan 
overtuigd dat het fundamentele verschil 
tussen haar dochter en de priester-in-spe 
onoverkomelijk is. Zij doet er dan ook 
alles voor om de relatie te breken.

Na een aanvankelijke breuk echter 
komen Henrik en Anna weer samen .Eerst 
trouwen ze en dan trekt het pastoorskoppel 
naar een onooglijk dorpje in het Noorden 
van Zweden. Tegen die seizoengebonden 
achtergrond van een prachtige natuur 
voeren de twee individuen - Henrik en 
Anna - zijn uitcindelijk een strijd tegen 
zichzelf, tegen elkaar en tegen hun 
omgeving, een strijd waarbij er winnaars 
noch verliezers zijn.

Niet alleen thematisch, maar ook 
vormelijk straalt Best Intentions de 
atmosfeer uit van Bergmans psycho-
logische drama’s. De camera rijdt quasi- 
neutraal rond en houdt af en toe halt om 
in te zoomen op de gezichten van de 
personages rond wie alles draait. Elk 
detail - achtergrond, decor, kledij - is zeer 
functioneel ondergeschikt aan de 
psychologie van de karakters die na drie 
uur onwaarschijnlijk levensecht over-
komen. Veel heeft natuurlijk te maken 
met de schitterende vertolkingen van de 
hoofdpersonages: Samuel Fröler (Hen-
rik), de onvermijdelijke Max von Sydow 
(Anna’s vader), Ghita Norby' (Anna’s 
moeder) en Augusts vrouw, Pernilla 
(Anna). Deze laatste werd trouwens in 
Cannes bekroond met de prijs voor de 
beste actrice. Een terechte bekroning, 
ook al hadden Emma Thompson of Va-
nessa Redgrave (beiden voor, jawel, 
Howard’s End) de lauwerkrans met 
evenveel recht gedragen.

THUNDERHEART
(Decascoop)

Ook wie weinig woorden over had 
voor de filmische kwaliteiten van Kevin 
Costners Dances VVith Wolves kan niet 
ontkennen dat dat monsterproject een 
belangrijk hart onder de riem van de 
Indiaanse Zaak was. Het is zeer goed 
mogclijkdatThunderheartvan regisseur 
Michael Apted (Gorky Park, Gorillas 
In The Mist) de locomotieffuncde van 
Costners film in dat opzicht kan gaan 
ovememen.

Thundcrheart speelt zich namelijk af 
in een Sioux-reservaat in de Badlands 
van South-Dakota, waar bij de aanvang 
van het verhaal een - filmisch nogal klef 
uitgewerkte - moord wordt gepleegd op 
een Indiaan. Om de plaatsclijkc ge-
moederen wat te bedaren, stuurt de FBI 
een onderzoeksteam naar het reservaat: 
het van Sioux-bloed afstammende 
groentje Levoi (Val Kilmer) en de ge-
routineerde speciaal agent Coutelle (Sam 
Shepard).

Al gauw merkt de jonge Levoi dat het 
leven in het afgesloten reservaat niet veel 
verschil tv an het leven in de maatschappij 
waar hij opgroeide. Ook in het reservaat 
staan verschillende ideologische strek-
kingen tegenover elkaar: de tradi-
tionalistische Indianen versus hun 
rasgenoten die zich liever naar het 
moderne Amerika modelleren. De moord 
die Levoi en Coutelle moeten onder-
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ADVENTURE

zoeken zou het gevolg zijn van de 
vijandschap tussen die twee groepen, 
waarvan vooral leden van de eerste clan 
sterk worden verdacht.

Althans, op dat vooroordeel baseert 
Levoi in zijn overijver zijn initïele 
onderzoek. Stilletjcsaan echter kan het 
hoofd van de reservaatspolitic (rol voor 
Graham Greene, de native American 
die we ons nog herinneren uit Dances 
VVith Wolves) de jongeman ervan 
overtuigen dat de relaties binnen het 
reservaat heel wat complexer liggen dan 
zijn collega Coutclle hem wou doen 
geloven.

Met behulp van de spirituele leider 
van de traditionalisten zal Levoi 
uiteindclijk niet alleen de waarheid aan 
het licht brengen maar ook een sterker 
besef krijgen van zijn Indiaanse wortels.

Het is in ieder geval een verdienste 
van regisseur Apted dat hij met behulp 
van het verfilmde detectiveverhaal wijst 
op de complexiteit van de problematiek 
van de Indianenreservaten in Amerika. 
Dat hij ditdoetop een sobere, allesbehalve 
sentimentele manier komt zijn film - en 
de Indiaanse zaak - zeker ten goede: het 
beeld dat we krijgen van het leven op het 
reservaat wordt zeker niet geïdealiseerd.

Thunderheart is een eerlijke, goed 
geacteerde film. Val Kilmer kwijt zich 
voorbeeldig v an zijn taak, terwijl Shepard

en Greene hun personages op een 
voortreffelijke manier resp. afstotelijk en 
waardig karakteriseren. Enkel naar het 
einde van de film toe - de wet van het 
afgeronde scenario speelt hier onge-
twijfeld mee - haalt Apteds morele zelf 
een beetje te uitgesproken de bovenhand 
op zijn filmende zelf. Een kleine smet op 
een boeiende film.

Jup

Schampers 
To p  Vijf

1. Best Intentions/Bille August 
(Decascoop)

Glengarry Glen Ross/James Foley 
(Studioskoop)

3. Een Zelfstandig Leven/V itali 
Kanevski (Sphinx)

4. Hear My Song/Peter Chelsom 
(Studioskoop)

Bespreking in volgende Schamper
5. Thunderheart/M\cha.d Apted 

(Decascoop)

jup



•
 G

E
S

C
H

IE
D

E
N

IS
 •

 S
P

E
C

T
R

U
M

 •
 B

A
E

D
E

K
E

R
 •

 H
E

ID
E

L
A

N
D

 •
 O

O
S

T
H

O
E

K
 •

 J
E

U
G

D
B

O
E

K
E

N
 •

 K
O

O
K

B
O

E
K

E
N

 •
 T

E
C

H
N

IS
C

H
 •

 L
A

R
O

U
S

S
E

 •
 K

R
A

M
E

R
S

 •
 V

/S
SE

N 
•

 W
IN

K
L

E
R

 P
R

IN
S
 •

 S
T

A
N

D
A

A
R

D
 •

 P
E/

SM
A 

•
 K

IJ
K

 O
P

 •
 S

U
P

P
L

E
M

E
N

T
E

N
 •

 K
R

O
N

IE
K

E
N

 #
 R

O
M

AN
S 

•

MOGEN & KUNNEN 
WFTENXHAPPELUKE BOEKEN

OOK GOEDKOOP ZUN?
3^2 dag lang!JA ... BEZOEK DAN DIT  

JAARLIJKSE BOEKENFESTIJN
De Centrale Boekhandel importeert duizenden 
boeken rechtstreeks uit Amerika en Engeland. 
Grote oplagen van de bekende uitgevers halen 
wij exclusief naar Europa. Bulkimport waarbij 
'n boekenprijs per kilo de basis vormt! Pachtige 
vakliteratuur en tekstboeken worden op deze 
wijze ongelooflijk goedkoop.
Niet te geloven, dit moet u zien.
T Ê O  Wees er tijdig bij, w a n f dit ïï%
I  MM wordt echt uniek en don geldt

CO M PUTER BO O K COUNTER
A L L  E P R I J Z E N  O P T I L T !
Anwm/Autoad/Core) Draw/Wiwfows 3.1 /<+* /  Q&A /  dipper t  DBase IV 
1.1 /MS Word 5.5 /  Horton Utilities 6 /  Novell Netware /  PC Tools 7.1 /WF 
lor Windows /  Unix /  Networks /  Macintosh /  Turbo Fo$d j  lotus
GROTE HARVARD GRAPHICS BOEK Incl. D raw  Perfect 1 4 0 0  Nu 358
GIDSJES VAN DATA BECKER: W eggeefprijzen . Vanaf 88
AMIGA INTERN Bevat a lle  b e langrijke  info over A m iga. Van 1 4 5 0  Nu 448
GIDS TURBO PASCAL Van 7 5 0  Nu 124
AMIGA TIPS&TRUCS Een boek vol verrassingen. Van 1 2 5 0  Nu 358
PC DOS P0WERT00LS S0M ERS0N - 2 th .e d . Incl. 2  disks.
Van 2 2 5 0  Nu 538
SNELCURSUS NORTON UTILITIES 5 o .a. Opvoersyst. Van 5 9 0  Nu 106
ADVANCED TURBO C PROGRAMMING ■ 3 2 5  p a g . Van  $  2 1 .9 5  Nu 2 3 2  
PROBLEM SOLVING WITH PASCAL De d ik k e  b ijbel. Van 2 0 0 0  Nu 232 
PC CONFIGURATION HANDBOOK 2 th . e d . Van  2 0 0 0  Nu 5 3 8  
INSIDE THE NORTON UTILITIES OFFICIAL GUIDE Van 2 0 0 0  Nu 358 
MATHEMATICS FOR COMPUTER TECHNOLOGY, Nu 268 
P.NORTON'S ASSEMBLY LANGUAGE BOOK & DISK Van 2 5 0 0  Nu 232 
HANDBOOK OF BASIC 3 th .e d . Een s ta n d a a rd w e rk . Nu 178 
PASCAL: INTRO TO MODERN PROGRAMMING. Nu 232 
AVANCED dBASE IV. Rel. 1 .1 . Nu reeds voor een spotprijs: 268 
JIM  SEYMOURS' PRODUCTIVITY BIBLE Van 1 7 0 0  Nu 232 
PASCAL w ith  p ro g ra m  design. Van 1 5 0 0  Nu 178

BUILT UP YOUR OWN LIBRARY
SOCIOLOGY - MACI0NIS. 2th.ed. 6 8 5  pag. The foundations of social life.
Van 1350  NU 268
MARKETING - KURTZ&B00NE. 3th.ed. 8 4 0  pag. A learning guide for every student. 
Van 1 2 0 0  NU 268
STEDMAN'S MEDICAL DICTIONARY - 24th . ed., Sedert 1 9 1 2  Reeds! New: 
Illustrated & Duim index. Van 2 7 0 0  NU 538 
SELLING - JACKSON. 5 0 6  pag. The personal force in m arketing.Van 9 0 0  NU 305 
MICROBIOLOGY - ROSE & BARRON. 6 4 7  pag. Basic principles & clinical applications 
Van 8 0 0  NU 268
LANGMAN'S MEDICAL EMBRYOLOGY - SADLER. 5th .ed . 4 1 0  pag. A unique  
approach. Van 1 1 0 0  NU 2 3 2
READING FASTER FOR IDEAS - COHEN & P0PPINA. 321 pag. Techniques and 
practice in speed. NU 160
NORTON INTRODUCTION TO LITERATURE - BAIN e.a. Shorter 4th.ed., 1 020
pag. A teaching anthology. Van 1 8 9 0  NU 3 5 8
ASTRONOMY: FROM THE EARTH TO THE UNIVERSE - PASACHOFF. 3th.ed.,
7 0 0  pag., Every body can understand it! NU 268
STRATEGY PROCESS-Q U IN N . 1 0 0 0  pag. A new kind of strategy text, concepts &
cases. NU 305
CRITERIA FOR WRITERS -  BROWN&BURNETTE. 2 2 4  pag. A compact paperback  
handbook. NU 178
HOLT HANDBOOK - KIRSZNER&MANDELL. 9 0 0  pag. A m ainstream  hand- &  
w orkbook, g ra m m e r and mechnics set a 2 . NU232 
CULTURE AND CURING - MORLEY&WALLIS. 191 pag. Antropological pers-
pectives on trad itional m edical beliefs and practices. NU 88  
ASTRONOMY - ZEILIK. 5th.ed. 5 4 4  pag. Tne evolving universe. Het grote 
succesboek van vorig jaar. NU 358
ORGANISATION THEORY - H0DGE&ANTH0NY. 3th.ed. 7 8 2  pag. The
environm ental focus or perspective. Van 1 2 0 0  NU 268
PSYCHOLOGY - WORCHEL/SHEBILSKE. 2th.ed. 6 7 9  pag. Princ. & Applications. The
current events in psych, ard our world. NU 268
MECHANICS OF MATERIALS - G ERE&TIM 0SHENK0.2th.ed. 7 7 0  pag. A text and
perm anent ref. Reeds vele jaren eentopper. NU 502
QUANTITATIVE ANALYSIS FOR MANAGEMENT - RENDER&STAIR. 3th.ed. 7 9 2
pag. Techniques in all kind of organizational decision-making situations. NU 448
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GUYTON'S TEXTBOOK OF MEDICAL PHYSIOLOGY 7th.ed., 1057 
pag. Verplichtdus. Koop het hele boek! Van 2700 NU 1258 
ESSENTIALS OF IMMUNOLOGY Roitt, 6th.ed. Binnenkort leverbaar: 
Reserveer alvast. NU412
TECHNICAL PHYSICS Sullivan, 890 pag. A variety of technologies.
Van 1600 NU 305
ECONOMICS Lipseye.a. , 6th. ed., 1100 pag. Micro & Macro science in 
economics. Van 2100 NU 268
ANATOMY & PHYSIOLOGY Guyton, 870 pag. For life & health sciences. 
Van 2000. NU 538
BIOSTATISTICS IN CLINICAL MEDICINE Ingelfinger, 316 pag A leading 
text for physicians. Van 990 NU 178
ELECTRONIC DEVICES CIRCUITS & APPLICATIONS Stanley, 810 p ag ,
a basic book incl. BJTs & FETs. Van 1900 NU 448
COLLEGE ALGEBRA & TRIGONOMETRY Durbin, 2th ed., 600 pag.
Easy to use and better to learn. Van 900 NU 178
ILLUSTRATED MANUAL OF NEUROLOGIC DIAGNOSIS Douglas,
Collins, 2th.ed., 3 dimensionaal & full colour. NU 358
ELECTRONIC COMMUNICATIONS TECHNOLOGY Wilson, 321 pag.,
fora solid understanding. Van 1250- NU 268
COST ACCOUNTING Horngren, 6th.ed. Haast 1000 pag. naslagwerk.
Van 1990 NU 358
MANAGEMENT Gannon, 680 pag. Managing for results. All the basics 
you need. Van 1250 NU 286
STATISTICS BY EXAMPLE Sincich, 2th. ed., 775 pag. A practical 
orientation to enter the business world. Van 1000 NU 268 
SYNOPSIS OF PSYCHIATRY Kaplan e.a., 5th.ed., 725 pag. Behavioral & 
Clinical science. Van 2300 NU 538
MICROBIOLOGY BASIC PRINCIPLES Rose/Baron, 647 pag. A popular 
paperback. Van 1000 NU 268
MACBRYDE'S SIGNS & SYMTOMS Blacklow, 6th.ed. Applied pathologic 
physiology and clinical interpretation. Van 2000 NU 538 
DEVICES AND OP-AMPS: AN OVERVIEW Cook, 178 pag. Intro self 
test - trouble shooting - examples - summary - question bank STUNT 160 
DEVELOPMENTAL BIOLOGY Gilbert, 2th.ed., 845 pag. Beroemd en 
geroemd.Van 2500 NU412
PHYSICAL GEOLOGY Judson e.a., 7th.ed., 754 pag. A wonderful text in
full colour & free study gide. Van 1950 NU 448
AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS Kuo, 5th.ed., 720 pag. the unique
solution for design problems. Van 2150 NU 358
PATHOLOGIC BASIS OF DISEASE Robbins e.a., 3th.ed., 1470 pag. The
solid foundation of clinical medicine. NU 718
ENGINEERING MECHANICS STATICS, Hibbeler, 4th ed., 546 pag
A clear presentation of all the principles. NU 268
PSYCHOLOGY, BOURNE e.a., 442 pag. A concise introduction.
Van 1500 NU 178
COMMUNICATION NETWORKS MGMT Terplan, 2th ed 702 pag. The 
secrets of succes factors from 1992. Van 2900 NU 538 
ANTROPOLOGY Ember, 5th.ed., 531 pag. Incl. glossary - index - bibliogra- 
fie. 4 kleuren. NU 268
CHEMISTRY&SOCIETY Jones,5th. ed., 755 pag. fundamental approach in 
a new edition. Van 1800 NU 358
ART AND SCIENCE OF LOGIC Bonevac, 676 pag. A comprehensive intro 
to logic. Van 2400 NU 268
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