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HEI BLAD VAN PAPIER
vervolgver

't toestelf

te weinig p l ^

De front wordt vervolgd :
op p. 2 en elders in het
land en op p. 3 maar nergens anders want onschendbaar. Dit alleen maar ter
verduidelijking natuurlijk

Technologische revoluties
in omgekeerde volgorde :
na de video, nu opnieuw
de R.ADIO in de resto’s.
En wel het toestel zelf :
draai om die knop op p. 3

O heilzame produktiviteit
der redaktieleden! Talrijke pennevruchten wachten
nog op het hoogste genot :
de publicatie. Zo ook de
agenda : volgende keer !

venitvidit.
C a r e t t e maakt zijn moti even bekend

: LES GENS H E U R^ J X

Verdomme, jongens en meisjes, wat
kunnen die criminologen het uitleggen!
Welk een scherpzinnige an a ly tic i,
welk een gedurfde synthetici! Neem
nu Prof.Van Outryve op het CCC-debat
van ‘ t Masereelfonds of Jan Cappelle
in een interview met Humo. Wat een welsprekendheid! Gesmeerd met sprankelende
Spa u it de Hof van Eden voor^de goede
verstaander en ondersteund door een karrewagen vol details die de DATAbanken van
de rijkswacht groen doen uitslaan van
jaloezie. Wat een in te lle c t! Deze heren
registreren geen feiten , neen, z ij
staan bóven de fe ite n , nemen ze in hun
handen, schudden er es mee en zien dan
exact hoe de puzzel in elkaar past.
Wonderbaar! Maar het meest verbazingwekkende is wel dat de conclusies van
Van Outryve en Cappelle nagenoeg identiek
z ijn . Indien ik een criminoloog was, ik
zou zeggen: ofwel is hier sprake van
een complot tussen beide geleerden
ofwel z ijn de verbanden tussen de feiten
zó duidelijk dat er slechts één conclusie
kén getrokken worden!
Maar ik ben geen criminoloog. Ik bega
zelfs nauwelijks criminele daden. Ik
heb nog nooit es iemand verkracht en
nog niet eens iemand voor de kop geschoten. Dus ik kruip in mijn zete l,
schenk mij een jenever u it , leg de
Wall op de d ra a ita fe l, neem een zakdoek,
enik barst los in een hartverscheurende
huilbui. En ik voel me kle in , miezerig
klein. Of liever: ik voel me als een
gehaktkorreltje in een pot spaghettisaus maar dat komt op hetzelfde neer.
En toch plooit een glimlach om mijn
doorweekte mondhoeken wanneer ik denk:
wat was het eenvoudig vóór december 85.
De CCC was een sympathieke bende avonturiers die de domme flieken steeds te vlug
af waren. Aangrijpend gemotiveerde jongens

ME FONT

INSTUKSKES .

1ER !

die nooit slachtoffers maakten, stinkendrijk e banken platbliezen, de NAVO te
grazen namen en de roversholen van loense
politiekers de lucht injoegen. Wie kon
daar nu tegen zijn? En als er dan, door
de schuld van die luie Rijkswachters toch
twee brandweerlui sneuvelden, gaven ze
diezelfde rijkswacTit de volgende dag z e lf
een bommetje! Bravo! Dit waren cow-boys
van het echte Rode Riddertype. Dit waren
Linkse Jongens die e rie in d e lijk eens
hard tegenaan gingen, geen slogans maar
aktie!

Ach onschuldige ziel die in deze val is
g etrapt.. .Carette en kornuiten werden
gemanipuleerd natuurlijk! Hun pamfletten
waren stuntelig, samenraapsel, overgeschreven, niet origineel, burgerlijk zelfs!
Carette heeft zich laten pakken op het
gepaste moment, net vóór er een parlementaire onderzoekscommissie kon worden opgericht. Carette liep rond b ij de gratie
van de Rijkswacht: h ij was al zo dikwijls
opgepakt en telkens weer vrijgelaten.
Men l ie t hem gewoon begaan om een sfeer
van onveiligheid en terreur te creëren

en zo meer manschappen en middelen los
te weken. België hoeft trouwens geen hoge borst op te zetten dat het nu ook een
terroristenbende heeft opgerold! Want
eerst was er niets en ,toen was er plots
de CCC, een bijna perfecte groep saboteurs
en springstofspecialisten, zonder voorgeschiedenis of 1leerperiode1 zoals b ij
de RAF of de Action Directe. Nee, z ij
muntten u it door hun perfecte kennis
van veiligheidssystemen en van m ilita ire vestingen, kennis die enkel wordt
teruggevonden b ij extreem rechts en j a . . .
zeg h e t...ja inderdaad.. .b ij bepaalde
veiligheidsdiensten! De Belgische v e ilig heidsdiensten hebben hun eigen creatie
opgerold met als gevolg dat de bevolking
gesensibiliseerd is voor een uitbreiding
van het veiligheidsapparaat!
Nee, d it is geen samenvatting van een
nieuwe A lis ta ir Maclean, d it is gewoon
een boeketje Vlaanderen.
En dacht je werkelijk dat de Belgen d it
alles hadden uitgedokterd? Welnee, den
Amerikaan z it erachter n atuurlijk. Good
Old Reagan vindt immers dat wij onze
"binnenlandse vijand"(=klein links,
Vredesbeweging Agalev en ander gespuis)
te veel vrijheid laten. Want bijna werd
er in september 84 op het congres van
Good Old CVP een meerderheid gevonden
tegen de raketten. Maar gelukkig was
er toen net de CCC om vlug voor wat
law-ai te zorgen zodat die meerderheid
rap weer in zijn schelp kroop.
Zo simpel is dat. Geef me een wereld
en een CIA en ik heers !!
En de Bende van Nijvel?
Had je die ook gerangschikt b ij devolslagen krankzinnige psychopaten, b ij
de completely-mad-people? Weer mis,
vrouw, weer mis.Deze kerels z ijn geen
gestoorde individuen -a.g.v.-een verVervolg op p. 2.

1LUK VAN DEN BOSSCHE 1

’maar vooral niet drinken !
Na afloop van het C.D.S.-debat van 10 december I K ! ) , sprak Schamper met de jonge
SP-parlementair LUC VANDENBOSSCHE. Er mag
terloops op gewezen worden dat het debat
een flauwe bedoening was. Wat nog eens
een lekkere demagogische titanenstrijd
had kunnen worden zoals het L.V.S.V.debat
van vorig jaar(Tobback-Verhofstadt)is uitgedraaid op een theekransje waarbij de
heren het niet hebben nagelaten a f en
toe in eikaars armen te vallen.
Dat er pas animo in de zaal kwam toen
gentleman Nijs(PVV)het glas van VDB
inschonk, zegt genoeg.Desondanks wist

OP DE ROOSTER GELEGD

aat in de rechten en ging daarna in de
politiek. Hij werd gemeenteraadslid in
Gent, waarna hij de nationale toer opging.
Hij is nu geruime Lijd lid van.de (Kamer,
van Volksvertegenwoordigers. VDB wordt
door iedereen erkend als een zeer bekwame
en uiterst werkzame politicus die een
grote carrière te wachten staat.
Sommigen zien in hem een toekomstig
minister(van Justitie).Misschien is
dat voorbarig, maar zeker is dat hij
en andere jonge Turken het politieke
weer van morgen zullen uitmaan.
Kaffee Vooruit 12.30. Aan onze tafel
zit VDB honderduit te praten, af en
toe in het gents, op de achtergrond
een storende muziek.

TERREUR
Schamper: Niet alleen in België is de
terreur toegenomen, het fenomeen doet
zich voor in gans Europa. Welke zijn
de diepere oorzaken daarvan?
VDB de zaal te boeien met problematiek
omtrent terreurbestrijding. De ideale
man om te interviewen, dacht Schamper.
VDB stond ons vrijwel onmiddellijk een
gesprek toe.
Enige toelichting omtrent deze Gentse
socialist: VDB werd aan de RUG licenti-

VDB: Eigenlijk moet je voor België een
onderscheid maken in het soort terreur
of geweld. De CCC,Bende van Nijvel en
de postovervallen kun je niet op één
lijn plaatsen. De CCC heeft heel duidelijk een politiek profiel>zij hoeden zich
ervoor om dezelfde fouten te maken als

de RAF. De CCC tracht zich niet te isoleren. Na de dood van de twee brandweermannen hebben ze getracht te voorkomen dat
er nog meer slachtoffers zouden vallen
(cfr.de pamfletten die ze uitdeelden).
De Bende van Nijvel heeft duidelijk een
andere functie: DESTABILISATIE.
Er is geen enkel oorzakelijk verband
meer tussen misdrijf en het slachtoffer.
Het neerschieten van kinderen wijst daar
zeer duidelijk op. Dus wordt ieder een
potentieel slachtoffer, alleen maar omdat hij op een bepaalde plaats aanwezig is.
‘ champer: Toch was er aanvankelijk een
S
oorzakelijk verband tussen slachtoffer
en delict: Het waren hinderlijke getuigen.
Pas later is men in het wildeweg gaan
moorden. Klopt Uw theorie dan nog?

VDB: Ik geloof niet dat alle misdrijven
die de pers hen nu toeschrijft effectief
door hen begaan werden.
Schamper : De Bende heeft gebruik gemaakt
van materiaal dat gestolen werd in een
rijkswachtkazerne. Dat kon volgens U
alleen maar gebeuren via inside-information.
Zijn er dan rijkswachters betrokken in de
activiteiten van de Bende?

VDB : Het ziet er naar uit. U moet weten
dat er bij de opperwachtmeesters-en ik ken
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Toen ik deze morgen ons bedompt redactielokaal binnenstapte, sloeg de zurige geur
van zweet en lijm s tifte n me als vanouds op
ie longen.Op het ritme van een hoestbui
iie het midden hield tussen een zwoele
bongo en een hitsige marimba en met de
elegance van een stervend zwaantje,teendanste ik me een weg naar binnen.
Hier en daar l ie t ik mijn staalblauwe
ogen,met een haast teder knikje van mijn
hoofd,even rusten op de bergen papierrestjes en de stapels lege bierflesjes die
onze redactie bijna tot de nok vullen.
Hoevele zoete herinneringen z ijn er niet
aan deze mesthoop verbondenlMaar hoeveel
pijn en doorzettingsvermogen schuilt er
ook niet in! Het oude verhaal van de lach
en de traan.
Nee, bedacht ik deze morgen toen ik mijn
kontje achter onze wankele IBM neervlijde,
de lezer beseft niet welk een heroTsche
inspanning wij elke week ten zijne bate
leveren,hij heeft geen benul van het idealisme dat ons telkens weer ertoe d r i jf t
om uren in deze augiasstal te verblijven,
en zonder gasmaskers nog wel.
Hij weet niet,deze in een b o lletje van
laksheid en slaperigheid ingekapselde
student.dat d it blad.dat er elke week
in slaagt om hem eventjes u it z ijn in te llectuele afgrond te tillen,gemaakt wordt
op een oud krot van een typmachien,die
allang to t stof en as zou zijn wederge-^
keerd ,ware het niet van de jarretellen
van de secretaresse van hierbeneden die
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GeHakt
we er tussengefoefeld hebben.Ik begrijp
niet hoe dat ding in werking kan b lijven,
met die kluwen korrektorlint die er aan
de rechterkant als een overrijpe zweer
jit p u ilt en met dat rottende muizenlijk
dat tussen de toetsen gesukkeld is .Ik
denk dat het ons entoesiasme is dat een
beetje a fs tra a lt op het oude beestje
en het de moed geeft om nog wat door te
gaan.
U merkt het a l, wij zijn een levend voorbeeld van de stellin g 1 hoe groter de e llende,des te edeler de kunst die geschapen wordt.'
Helaas worden dergelijke hoogstaande kulturele faeces zelden gewaardeerd.
Ja,mijn hart krimpt samen van schaamte
en mijn gemoed loopt vol met vaderlijk
verdriet om een verloren zoon, terw ijl mijn
bevende hand deze woorden schrijft,maar
zelfs in onze eigen redactie vertoeven
r"r d i c< -ir |f intp>n

Ach hoe tr ie s t is het om in eigen mand
een rotte appel te ontdekken.U moet weten
dat een schampere opmerking van een van
onze filmrecensenten me diep heeft gekw etst."^ heb overlaatst een ongelooflijk
stom kunstwerk gezien,"zei hij,"een blok
marmer met een bal gehakt erop.Wat zeg
je daarvan?En het ding noemde nog GeHakt
ook."Daarbij keek h ij eventjes spottend
in mijn richting en h ij voegde er vol walging aan toe:"Dat stuk vlees begon trouwens
al flin k te stinken ! "
Ik kan de woede die z ijn woorden in mijn
zwakke lichaam ontketenden met geen pen
beschrijven. Vierendelen wou ik hem,zijn
kop afkappen en met z ijn wenkbrauwen tussen z ijn tene kietele !Had meneer de hoofdredacteur me niet tegegehouden (In je mand
GeHa!),ik had elke meter pellicule die
h ij in zijn leven geslikt had beeld voor
beeld u it z ijn strot gerukt,ik had zijn
beenderen ontvleesd en ermee xylofoon gespeeld op de plombages in zijn gebit,ik
had z ijn voetenkaas met zijn oorsmeer vermengd en er een originele coktail van gemaakt,ik had z ijn navel over zijn omvangrijk e neus getrokken en z ijn oren tussen
zijn benen toegenaaid.Maar gelukkig voor
iem beperkte ik me to t een kwasi-onversc h illig schouderophalen.Dergelijke mensen
verdienen mijn edele emoties niet.
Eén ding is echter zeker:nooit of te nimmer sta ik nog een lichaamsdeel af aan
de Kunst.Het wordt toch niet gewaardeerd.
GeHa.

Vervolg vanp.1 MAG IK ES WAT VRAGEN, DOKTER ?
dorven jeugd, integendeel, hun strategieën
getuigen van in te llig e n tie en gedegen vakmanschap. De manier waarop z ij dwaalsporen
leggen voor de politiediensten, hun kennis
van de bevoegdheidsverdeling in de verschillende gerechtelijke d is tricte n , de manier
waarop z i j operereo tijdens hun akties
wijzen op een...op een.. . j a . . . j a . . . inderdaad,
...o p een m ilita ire training. Speculatie?
Misschien, maar wat zeker vaststaat zijn de
bindingen tussen de Bende van Nijvel en
extreemrechtse groeperingen, de internationale wapentraffic, de drughandel van verschillende internationale terroristengroeperingen, de Oost-Europese inlichtingendiensten.. .Kortom, zelfs drie Godfathers
en vier Years of the Dragon zouden niet
volstaan om d it warnet te ontrafelen.

"Ik was vijf jaar toen bij mij de rode vlekjes opkwamen. Tk deed zeer graag aan sport ,
voetballen. Met lange mowen, een lange korte
broek en hoog opgetrokken kousen. Maar na de
match of na de training moesten we douchen.
Dan kwam de trainer wel eens over de deur
kijken of we er wel degelijk onderstonden.
Tot hij bij mij kwam met de uitroep: amaai ,
wat hedde gij op uwe rug ! Ik ging bijna
door de grond. Op school was het nog erger.
Zwemmen durfde ik niet meedoen , ik kan nu
nog altijd niet zwermen. Mijn vader gaf me
een briefje mee dat ik iets aan mijn ogen
had waardoor ik niet in het water mocht.
Als ik zo'n 25 jaar was en m'n kameraadjes
gingen zwemmen , moest ik naar de kinesist
of wat ik op dat moment kon bedenken.
Zoiets deed pijn. En dan loopt daar een
meisje bij dat ge graag hebt !"
”Een paar dagen geladen heb ik nog zoiets
doorgemaakt. Ik kreeg een veel beter betaald werk aangeboden. Alle testen en proeven waren O. K. en ik mocht beginnen op een
bureau met zes collega's die van de eerste
dag al duidelijk afwijzend reageerden. Ik
probeerde mijn werk zo goed mogelijk te
doen maar ik botste altijd op een muur.
Ik had het toen wel erg zitten: de pellen
en schilfertjes vielen zo van mijn armen
en hoofd. Ik kuiste dat altijd zorgvuldig
op. Maar op 't einde van de proefperiode
moest ik bij de direktie komen. Zes heren
op een rij met een pakje waarin mijn maandloon en drie maanden extra , mijn diploma 's
en de nodige formulieren zaten.
Ik stond op straat want de zwangere vrouw
die bij me op de dienst zat , had een brief
geschreven dat ze schrik had dat haar kleine die ziekte zou overkrijgen. Ze wist niet
eens wat het was... "

Het resultaat voor U, onschuldige burger, b l i j f t echter hetzelfde: we leven
allen in een veiligheidspsychose: niemand
neemt nog aanstoot aan een onschuldig
slachtoffer dat per abuis gedood werd
tijdens een baancontrole, aan het oppakken,
fouilleren en bedreigen van een onschuldige tre in re izig er omdat ie Louis Carette
heet, aan de steeds grotere inmenging
van het leger in de beveiliging van het
land, aan het oprichten van privémilit ie s ter beveiliging van gebouwen en
instellingen, aan het opvoeren van het
aantal manschappen b ij de verschillende
(concurrentiële) veiligheidsdiensten,
aan de verregaande Amerikaanse inmenging
in de binnenlandse p olitiek o.v.v.adviseurs en Amerikaanse opleidingen...
U wist d it niet? Ik ook n ie t.
Tot ik de hersenen mocht lenen van twee
criminologen. Ik wist enkel wat de pers
kwijtwou. Maar die wil slechts kwijt
wat ze doorgespeeld k r ijg t van de gerechte lijk e diensten. De pers wordt gemanipuleerd n atu urlijk!! Gebruikt door
de concurrentiële veiligheidsdiensten
om eikaars onderzoek te boycotten of
elkaar de loef af te steken!
Here mijn God d it gaat boven mijn pet!
Ik kruip onder de Wall, met een fles
jenever en drie zakdoeken. En ik word
krankzinnig. Een gewone doordeweekse
gek die de maatschappij niet meer aankan
en er zich u it tergtrekt. Dit l i j k t mij
nog het ve ilig s t.

In een maatschappij waar een fotomodelfiguur
en perzikhuidje overgewaardeerd worden,,
blijven mensen met een huidaandoening liever
in de schaduw. De huid is een belangrijk element bij het kontakt tussen individuen. Ze
is een zeer delicaat omhulsel dat een netwerk van aders, spieren, pezen, enz. verbergt
en beschermt. Een aangetaste huid, ook door
acné of eczeem, kan dan voor heel wat problemen zorgen bij het bekijken of het aanraken.

P psoriasis----------De term is afgeleid van het Griekse 'psorè'
(=schub) zodat men soms ook van schubvlecht
of schubziekte spreekt. PSO
is een tot
nog toe ongeneeslijke , niet-besmettelijke
huidziekte gekenmerkt door rode (verheven)
vlekken met grauw-witte schilfers. De aandoening kan enorme jeuk veroorzaken maar
dat is niet de regel. De PSO-er kent
perioden van opstoten en van relatieve rust.
De hierboven beschreven vorm is PSO vulgaris en komt het meest voor, al dan niet
in combinatie. Er zijn nog andere vormen
o.a. vingerhoedsnagel ( fijne ronde puntjes in de nagel) en het olievlekfenomeen
(geel-bruine verkleuring onder de nagel).
t)e omvang van PSO
kan variëren van enkele
vlekken tot verspreiding over het ganse lichaam. Ellebogen, knieën en de behaarde hoofdhuid zijn vaak aangetast.
De plaats waar de PSO
zich manifesteert
is erg bepalend voor de sociale gevolgen?
PSO
in het gezicht of op de handen kan
je niet verbergen. Bevindt de PSO ' zich o d
plaatsen die meestal door kleren bedekt zijn
dan stelt het probleem zich vooral bij het
aan- en uitkleden.
PSO
op de behaarde
hoofdhuid is op zich niet merkbaar maar de
schilfers die zich tussen de haren bevinden
zijn wel zichtbaar, zeker na krabben.
Boven alles blijft het probleem van de dreigende uitbreiding naar de meer zichtbare
lichaamsdelen.
jOver mogelijke oorzaken blijft de medische
'wereld in het duister tasten.

Incontinent

Z ij deed d it om jongere academici een kans
te geven, om budgettaire redenen en om professoren gelijk te stellen met andere ambtenaren. De Raad van State heeft nu echter
d it volmachtbesluit vernietigd, gezien
alleen het parlement het recht had om b ij
wet dergelijke toestand te regelen.
Dit vernietiqingsbesluit geldt ten aanzien
van iedereen(dus niet alleen tussen gedingvoerende partijen) en heeft terugwerkende
kracht. Concreet betekent d it dat de hoogleraren, ter vervanging benoemd van de onwettig op pensioengestelde professoren, ongeldig benoemd z ijn . Dit zou ook betekenen

JE MOE
NIE
ZE U R N I E !
Graag een reaktie op de lezersbrief van
ene Gert Schaubroeck, verschenen in ons
papieren blad nummerken 218.
Gertjen heeft g e lijk , vrees ik : stop
aub met uw gezever over extreem-1inks en
extreem-rechts aan de unief. De doorsneestudent hier in Gent is geen kloten(sic)
geïnteresseerd in MLB.NSV en aanverwanten,
maar wil in Schamper lezen wat hem of haar
aanbelangt: informatie over a lle BELANGRIJKE aspekten van het studentenleven.

uitmaakten onwettig samengesteld werden.
U iteindelijk zouden door d it vernietigingsbesluit geen wettige diploma's kunnen
uitgereikt worden.. .Maar zo’ n vaart zal
het wel niet lopen. Minister Coens heeft
een wetsontwerp klaar om b ij wet de vernietigde besluiten te herhalen.
Ondertussen kunnen professoren die nog
geen 70 z ijn en ten onrechte met pensioen
werden gestuurd, hun wederopname in het
'corps académique' eisen. Hoeveel professoren d it in werkelijkheid zullen
doen, is onbekend. Het zal allemaal
wel beperkt blijven tot een storm in
een glas water. Proffen die d it toch
persé w illen, staan geoorloofde besparingen in de weg, en d it op het moment waarop men de inschrijvingsgelden
wil indexeren, de maaltijdprijzen u it
de pan swingen en de toelage van de
sociale sector wordt geblokkeerd.
Wanneer krijgen wij eindelijk eens
ministers die weten wat ze willen
en weten hoe ze dat kunnen?
(v r ij naar)
B. Van Ooteghem

De beleving van PSO is zeer individueel:
het varieert van er totaal zorgeloos
mee omgaan tot een zich volledig van de buitenwereld afsluiten.
Vele PSO -ers bevinden zich tussen die
twee extremen..
De omgeving reageert op soortgelijke wijze:
van aanvaarden tot een volledig afstoten
van de PSO
-er. Dit gebeurt zowel in de
familiekring, het schoolwezen, het beroepsleven als in de meer intieme relaties.
Een behandeling die de ziekte geneest of
indijkt bestaat er nog niet. Er is wel een
verzameling van zalfjes, stralingen en kuren op de markt. Het is dan ook een moeilijke keuze aangezien niets zeker helpt.
Het blijft bijgevolg meestal
bij uitproberen en soms helpt er wel iets.
Over die moge lijke behandelingen zal ik het
meer uitvoerig hebben in een volgend artike 1.
Voor een PSO
-er kan praten met de naaste omgeving, vrienden, de partner of een
andere PSO -er verlichtend werken.
Spreken met iemand die je probeert te begrijpen of begrijpt, bij wie je vragen,
angsten, twijfels,... maar ook positieve
ervaringen kwijt kunt, kan zowel een goede
invloed hebben op het verloop van de ziekte
als op de eigen psyche.
Heeft u een reaktie, kritiek, vragen,...
n.a.v. dit schrijven, noteer dit alles op
een briefje en stuur het naar (of steek
het in de bus) : RAM Sint-Pietersplein 7
9000 Gent.

I.V.

Met democratische groeten
Tom Goldschmidt

Liefste Schampersmurfjes,

SKI ZO FREEN

Uel weet men dat de cel aanmaak in de opperhuid tot 8 maal sneller is dan bij een normale huid.
'Aanleg hebben voor' en erfelijkheid zijn
vaak gehoorde uitspraken alhoewel voor het
laatste geen afdoende bewijzen zijn.
Bij een kind van
PSO ouders of met 1 PSO
ouder ligt het risiko wel hoger. Maar eigenlijk kan iedereen het krijgen en op gelijk
welke leeftijd.

eeuwig en a ltijd een slagveld blijven voor extremisten?

De regering Martens V besloot b ij volmacht
dat de pensioengerechtigde le e ftijd voor
professoren op 65 diende te worden gebracht.

L.A.

Zin in een avontuurlijke snceuwvakantie?
Ga dan skiën op de woeste gletsjervlakte
tussen Frankrijk en Spanje. De weidsheid
van het gebied wordt overheerstdoor het
prachtig "Carlif'massief met een hoogte
van 2921 m.
De streek leent zich uitstekend voor alternatieve bergsporten: de gidsen van
"le bureau de guides" van Font-Romeu oroanizeren dit winterseizoen zesdaagse
tochten op sneeuwschoenen(raketten) ,op
langlaufski'$, op toerski's en tochten
met een kombinatie van skiën en bergbeklimmen. De klassieke skipisten evenals
de wachtende rij mensen aan de skilift
kan men gerust links laten liggen. Men
kan genieten van de verse sneeuwsporen
in de prille ochtend, van de ijle stilte
op de witglinsterende toppen.
Er zit vast iets tussen voor studenten
want de tochten richten zich van beginnelingen tot zwarte-piste-skiërs.
Een Pyrrenese gems, een moefIon,een
beer en enkele roofvogels kunnen stille
getuigen zijn van een schitterende vakantie onder de Pyrenese zon.
De tochten lopen tot midden april 86.
Voor verdere inlichtingen en het bekomen van de folder zich wenden:
Vlied voor Bureau de Guides
Gebroeders Vandeveldestraat 68
9CC0 GENT
tel 091/23.20.64.

Een ziekte als Psoriasis kan bijgevolg voor
veel opschudding zorgen. Temeer daar het
aantal Belgische psoriatiekers op ong. 3 %
wordt geschat. Dit is 3 mensen op honderd,
in totaal dus 300.000 Belgen of gemiddeld
een goeie 400 R.U.G.-studenten ... Toch
is er weinig of niets van bekend bij de bevolking. Over PSO wordt bijna niet gesproken en een PSO-er zal zich niet vlug kenbaar maken, zelfs niet tegenover andere
PSO-ers. Zwijgen , er niet aan denken en
verbergen is voor veel PSO-ers dé leuze.
Tijd om destilte te doorbreken en er hier
even de aandacht op te vestigen.

Ik vind het heel trie s tig te moeten vaststellen dat Schamper in de kaart speelt
van anti-democraten; MLB en NSV vinden
het immers heel to f dat er zoveel geschreven wordt. Wat er over hen geschreven wordt, kan hen geen f l u i t schelen,
èls er maar cwer hen geschreven wordt
is het devie^ Blijkbaar trapt Schamper
in die v a l.
Zwijg die engerds aub dood. De grootste
bestaansreden voor NSV anno 1986 is dat
er zoiets bestaat als MLB én omgekeerd.
Is dat niet tries tig ? Wat we nodig hebben
is een AFF dat zich zowel tegen het
rechtse als het linkse fascisme keert.
Dat MLB ook een anti-democratische organisatie is(lees er bvb hun brochures
-PVDAbrochures-;MLB,Rode Jeugd,PVDA
Ikove.AIB is immers allemaal hetzelfdezoals 'P a rtij en Front','De krisis in
de revolutionaire beweging in Europa',
'Revolutionaire Moraal' en andere maar
eens op na)wordt soms al eens al te
gemakkelijk over het hoofd gezien. Op
centrum-1inks en centrum-rechts rust dus
een grote verantwoordelijkheid. Of
moet de Blandijn en de Brug voor

P.S.: na het beruchte VVSdossier over NSV
wacht ik met ongeduld op een dossier over
MLB. Indien de politiek geëngageerde studenten al zouden beseffen dat MLB en NSV
in fe ite één en dezelfde bullsh it is , dan
zouden we al een heel stapken verder staan.
Het enige verschi1’tussen de twee is
immers dat MLB s tr ijd t in naam van de arbeidersklasse en NSV in naam van het Vlaamse volk -jawadde-, De haat tegen de parlementaire democratie, tegen een meerpartijensysteem en tegen andersdenkenden hebben ze gemeen, alsook het ophenelen van
aan de macht gekomen varkens(Stalin,respectievelijk H itle r). Is het mij geoorloofd
evenveel afkeer te tonen tegenover de ene
dictator dan tegenover de andere?

SCHAMPER is het officiële pluralistische
informatieblad voor de studenten van de
Rijksuniversiteit Gent. De redaktie bestaat uit vrijwilligers en komt samen
iedere vrijdag om 13.00 uur en iedere
maandag om 20.30 uur in De Brug, SintPietersnieuwstraat 45, derde verdieping.
Lezersbrieven zijn welkom op bovenstaand
adres. Naamloos is waardeloos. Op verzoek
en bij ernstige motivering laten wij uw
naam weg.
Schamper wordt gecontroleerd door de redaktieraad die bestaat uit 2 leden van
de redaktie, 2 leden van GSR en de verantwoordelijke uitgever-voorzitter, lid
van de redaktie.
Hoofdredaktie : Peter Hostens
Verantw. Uitg. : Geert Huysman
Redaktie : Hilde Blondeel, Dominic Pertry, Wim Tessier, Rudi Moreels, Inge
Verbeke, Ludwig Apers, Frank Colman,
Klaus Van Isacker, Wim Cooremans, Patrick Defreyne, Jan Du Chau, Ann Geeraert, Geert Joris*
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Leden : Ann Geeraert
Tom Hemelaer
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vervolg vap p. 1:

van den bossche ende boome

er een paar- er toch wel enkele zijn die
nauwe banden met extreemrechts onderhouden.
Omtrent de Bende zijn er namelijk twee
stellingen:-één die stelt dat het om volwassengeorden hooloigans gaat:die treed
ik niet bij omdat teveel elementen in een
andere richting wijzen
-en een andere die poneert dat
de Bende gedirigeerd, gecontroleerd, gesuperviseerd (wat is de juiste term?)wonJt
door een fractie binnen de rijkswacht,
en daar zijn heel wat aanwijzingen voor:

De diefstal in de rijkswachtkazerne die
niet zonder insid3-information kon gepleegd
worden, de militaire technieken, het niet

nalaten van sporen, het uitwerken van vluchtroutes en deregelijke meer.
In elk geval slaagt de Bende erin een zekere destabilisatie teweeg te brengen, iets
wat doet vermoeden dat het niet louter om
ontspoorde elementen gaat.
Schamper: wat met de bestrijding? IJ geeft
kritiek op de maatregel waarbij para's
in de straat worden gedropt, maar is er
wel een alternatief?

VDB: De para's zijn in elk geval geen
alternatief. Ze zijn niet opgeleid voor
zo’n werk en lossen het probleem bovendien niet op.

dat hij mij gesommeerd had te stoppen.
Ik had hem -echt waar- niet gezien.
Stel dat de wetop de wettige verdediging
versoepeld was; de man had gerust op mij
kunnen vuren.

Schamper: Hoe staat U tegenover de cumul van
parlemntair en gemeenteraadslid?

VDB: Volledig tegen. Ik vind dat elke schepen
een fulltimebetrekking zou moeten hebben,
zelfs in de kleine gemeenten, mits een deftige vergoeding.

Schamper: U heeft zich scherp afgezet tegen
de uitspraak van uw partijvoorzitter Van
Miert(’dat de hende mocht worden neergeknald'). Toch mag men eigenlijk geen
risico's nemen met die mannen.

Schamper: Toch is de SP ook niet vies van enige
cumul?

VDB: Uiteindelijk is het de kiezer die
beslist en die is er blijkbaar voor. Dat kan
u zeer goed uit het kiesgedrag afleiden.

VDB: Bij een overval of een arrestatiebeslag
verkeren de ordediensten in staat van wettelijke zelfverdediging. Dan kan er wél
geschoten worden. Maar ze doodchieten
om het even waar en wanneer is larie.

Schamper: Volgens de polls heeft de SP opnieuw
een opening naar de jongeren gevonden. Bent

Schamper: Stel dat de Bende heeft toegeslagen en vluchtende is. Moet men dan
de volgende moordraid afwachten?

U niet bang dat die vooral aangetrokken
worden door de strikt oppositionele
politiek van de SP?

VDB: Je begrijpt me verkeerd. Ik bedoel
alleen maar dat Zo'n uitspraak neerkomt
op een a priori-doodvonnis. En dat kunnen
we niet hebben. Zulke paniekreacties
kunnen we best missen.

VDB: De SP moet consequent doorgaan met
haar opppositiepolitiek maar de ideeën
moeten wel anders overgebracht worden.
Bij een regeringsdeelname kan men zijn
ideeën niet geheel realiseren, iets wat
inherent is aan het regeringswerk. Het
gevaar van compromissen die men moet
sluiten is dat de harde slogans slechts
gedeeltelijk kunnen waargemaakt worden.
Het is dan ook niet mogelijk die ideeër
verder te ontwikkelen, wat in oppositie
wel kan.

Schamper: Maar er zijn sindsdien geen
bloedbaden meer geweest?

VDB: Ze geven u blijkbaar een gevoel
van veiligheid. Mij niet. Bij de bestrijding moet een onderscheid gemaakt worden
naar de drie niveau's: de preventie, de
interventie en de opsporing.
Niveau 1: de preventie. Die is onmogelijk.
Je kan toch niet bij elke bank, grootwarenhuis etc. een rijkswachter plaatsen. Doe
je dat wel, dan offer je je vrijheid op
voor veiligheid en daartoe ben ik niet
bereid.
Van al die neppreventie ben ik trouwens ook
al het slachtoffer van geworden.Het parlement kun je binnen met een pasje. Ik had
dat ding niet bij en ik heb meer dan twintig
minuten moeten wachten eer ik binnenkon,
De politieman van dienst had immers nog
nooit gehoord van Luk Vandenbossche.
Niveau 2 : de interventie. Berust op
geluk; de raids duurt nooit langer dan
5-6 minuten en in die tijdsspanne
kan je niet verlangen dat de ordediensten
ter plekke zijn. Net wat toeval is een
patrouille in de buurt en dan nog
vermogen ze niet veel met hun pistoolkes.
Niveau 3 : De opsporing. Hier moet het
accent gelegd worden. Wij zij dringend
toe aan reorganisatie: de BDB en de
gerechtelijke politie moeten versmolten
worden tot één nationale opsporingsbrigade.
Schamper: Wat doen we intussen?

VDB: Je moet een onderscheid maken naar
de korte en naar de lange termijn. Op korte
termijn zouden we iets kunnen doen zoals
in Nederlands Limburg: daar werden de beste
elementen van de verschillende korpsen te
samengestoken voor één bepaalde opdracht.
Daarna mochten ze weer hun eenheid vervoegen.
Op lange termijn is er noodzaak aan de
reeds vermelde oplossing,nl.de nationale
opsporingsbrigade.
Schamper: Is een wijziging van de wet
op de wettige !zelf)verdediging te verantwoorden?

VDB: Helemaal niet!!! De wet wordt nu al
zodanig ruim geïnterpreteerd dat elke wijziging zou neerkomen op het scheppen van
en gevaarlijke situatie. Een tijd geleden
reed ik naar Brussel. Het moet gezegd worden dat ik vrij snel reed en daarenboven
was ik in gedachten verzonken. Het regende
en de natte weg absorbeerde het licht(sic).
Plots zie ik iemand wegspringen voor mijn
auto. Ik rem en ik zie in mijn achteruitkijkspiegel een rijkswachter naar mijn auto toelopen. Doodbleek vertelde de man

In deze t ijd van stijgende levensduurte
dien je vaak twee maal u it te kijken voor
je iets koopt of doet. Geen wonder dat
velen wachten op solcfcn of uitverkoop;of
dat men je zaken aanprijst die kostenbesparend zouden z ijn .
Zo doet ook het KULTUREEL KORVENT !! En
d it voor elke student die zowel zijn
ontspanningsmogelijkheden als z ijn portemonnee lie fh e eft. Want vanaf nu kun je in
a lle Gentse theat pr<; binnen aan echte
krisisp rijzen. Het Kultureel Konvent-in
kasu de werkgroep Het GeStuT verkoopt theatertickets aan de p rijs van een bioskooptic ke t.
Kostenbesparend en kultuurbevorderend, dat
zijn a ltijd onze doelstellingen.geweest,en
we doen het nu nog steeds. Geïnteresseerden
kunnen a ltijd lanqslopen in het studentensekretariaat of aan de speciale KIOSKverkoopstand in de BRUG(dus enkel over
de middag).
Van deze aktie kun je enkel profiteren
als je je theaterticket in voorverkoop
aanschaft. Maar het loont wel de moeite!
Wie van ons wenst er niet eens voor
een prikje een h eerlijk avondje uit?
Jan Van Winckel

Schamper: De SP is tegen een verlenging van
de legerdienst. Wat echter met de drie kwart
van de jongeren(meisjes en vrijgestelden)
die niet naar het leger moeten?

VDB: Wat de vrijgestelden betreft, zou er
een uitzuivering moeten komen. Het hele
stelsel is momenteel doordrongen van de
katholieke gezinsapproach wat met zich
meebrengt dat de legerdienst eerder wordt
gezien als een dienst van het gezin dan
een plicht van het individu. Legerdienst
voor vrouwen vind ik nieJ te verantwoorden.

Schamper: Hoe zit het met de werking
van het parlement? Is dat niet de plaats
waar de grote kanonnen hun retorische
kwaliteiten testen voor de welwillende
camera's?

Schamper: U bent nog praeses van het V.R.G.
geweest. Dat is voorwaar een merkwaardige
zaak : een socialist in de liberale rechten.

VDB: Ja, ik heb die verkiezing toen met 7
stemmen verschil gewonnen. Het is wel grappig als je weet dat ik gesteund werd door
de franstalige vrouwelijke bourgeoisie.
"Ik zag geerne de meiskens en zij zoagen
mij geerne”. Zo gaat dat in het leven.

VDB: Het parlement werkt in elk geval niet
meer zoals het hoort. Sinds zijn oprichting
in 1830 heeft het geen fundamentele wijziging
ondergaan. Daarenboven is er de spanning
tussen de uitvoerende macht(de regering)
en de wetgevebde macht(het parlement).
Er valt wel wat aan te doen ja. Langs
e andere kant zijn er ook positieve tekenen.
De Heizelcommissie bvb; dit had 5 jaar geleden niet gekund.

VDB: Er werd daar inderdaad niet over gestemd.
Zoiets is natuurlijk een anticlimax. Er werd
daar weken hard aan gewerkt. Het parlement
had nu eindelijk de kans zichzelf te rehabiliteren. Naar men wil er dan niet over stemmen.
Ik was toen echt kapot. Ik ben die avond gaan
doorzakken. Het was teveel!!

VDB : Het is logisch dat er in een partij een
zekere tucht heerst. Er blijft daarnaast genoeg ruimte om eigen initiatieven te nemen.
Neem mezelf. Toen ik mijn aanval lanceerde
op de onbezonnen uitspraak van karei(V.N.)
wist ik niet hoe mijn partij zou reageren.
Dat het partijbureau mij achteraf in het
gelijk stellen zou, wist ik dus niet.
Je moet risico's durven nemen. Dat kan soms
verkeerd uitlopn.
Het autosalon is een droompaleis voor
caféantropologen, het Koekelberg van
de consumptie. Heiligen met ronkende
namen als Ferrari, Bentley, Aston Martin,
Maserati e.a. staan er polychroom te
blinken. Het publiek wordt er geconfronteerd met zijn wildste fantasmen.
De modale bezoeker staat er met een hete
hond tussen de kwijlende lippen te gapen
naar automobiele kunstwerken die vaak meer
kosten dan de baksteen in zijn maag. Dit
zijn ontroerende beelden, want er is veel
voor nodig om meneer van zijn fata morgana
los te scheuren. Natuurlijk kan mevrouw
hem de keuze opleggen: het of haar, maar
wat als hij eens karakter toonde? Ze neemt
dus haar toevlucht tot listen en schenkt
haar jengelend kroost een oneetbaar ijsje,
dat dan met veel vertoon van onschuld in
papa's kruis wordt geduwd. Het is geen
toeval dat de auto en Freud ongeveer even
oud zijn. Oompje moralist zegt toch dat
auto's fallussymbolen zijn, wat zou verklaren waarom iedereen een grotere kar
wil dan de buren. Maar waarom laten dan
niet meer mannen zich besnijden? Meisjes
rijden immers altijd, Altijd liever met
een cabriolet.
Het dillema van een autosalon is de
kloof tussen droom en daad. Met de dood

Radio T p w t e l is door zijn aanvaarding
als radio voor de studentenresto's teruggekeerd naar de bron: deze vrije radio is
immers ontstaan als opvolger van de
eerste Gentse vrije radio, nl. radio
Aktief. Radio Aktief werd opgericht bij
de akties tegen de 10.000 in 1978. In die
woelige tijden vervulde deze vrije radio
de rol van aktieradio: voor elke aktie
werd deze vrije zender gebruikt als mobilisatiemiddel, en zoals telkens bleek,
was de respons niet gering. Radio Aktief
bleef na de akties tegen de 10.000 nog
enkele maanden verder werken, tot het
op 3 maart 1980 fusioneerde met Radio
Pand tot Radio Toestel.
Toen bleef alles nog beperkt tot 1 uur
uitzending per dag, verliep alles nog in
de illegaliteit, en was een bezoek van de
politie dan ook geen uitzondering. Dit
ging telkens gepaard met de inbeslagname
van alle uitzendapparatuur, hetgeen een
zware financiële inspanning vroeg van de
medewerkers en sympatisanten. Eind '82
was dit al 3 keer het geval geweest, en
kon men stilaan beginnen voorspellen
wanneer de volgende inval zou plaatsvinden. Er werd een nep-studio ingericht,
met oude rommel, zodat de financiële gevolgen van de inbeslagname achterwege
bleven. Zoals de meeste vrije radio's,
werkt ook Toestel met een voorlopige vergunning, totdat de hele problematiek van
die vrije radio's definitief is geregeld
met wetten, decreten, en uitvoeringsbesluiten.
Bij de ongeveer 80 medewerkers, heeft
Toestel nog steeds veel studenten, en
draait alles nog volledig op basis van
vrijwilligers. Naar eigen zeggen is men
!
onafhankelijk gebleven: publiciteit wordt
zowel gegeven voor progressieve organisaties, zowel als voor conservatieve.
Zo kan je nu regelmatig reclamespots van ;
de Kredietbank horen,hoewel deze laatste ;
niet bepaald geliefd is in linkse kringen.
Verder worden de nieuwsberichten zelf
samengesteld op basis van 4 kranten (De
Morgen, De Gentenaar, Het Volk en Het
Laatste Nieuws) voor het regionaal nieuws
en op basis van teletext en aanverwante
systemen voor het nationaal en internationaal nieuws. Dit geeft een ruimere nieuwsgaring dan de andere vrije radio's, die
zich meestal bij één krant aansluiten, en ;
daardoor een nog veel meer uitgesproken
partijgebonden stempel dragen.

Schamper: Hoe ziet Luk VDB de toekomst?

Schamper: Maar dat leverde uiteindelijk geen
resultaat op?

Schamper: Hoe belangrijk is partijtucht voor
de werking van het parlement? Hoe eenzaam is
de dissident?

blijf van m n
TOESTEL !

VDB : Werkloosheid zal blijven stijgen
to 1988(Noot van de redactie:VDB houdt
uiteraard wel rekening met diegenen die
als werkzoekende werden geschrapt en
bijgevolg niet meer als werklozen
werden gecatalogeerd: datzouden er zo'n
60.000 zij n) .
Schamper: Wat met het geweld?

VDB: De maatschappij wordt gewelddager,
dit is een niet te stoppen evolutie.
Het is twee uur. Luk VDB stapt op. Hij is
nooit voor twaalf uur thuis. Eenmaal thuis
gaat hij nog een uurtje of twee werken.
Tussen drei en vier naar bed en tegen
achten weer achter het bureau.
"Is zoiets vol te houden?"
"Ik kan dat, maar vooral niet drinken,
anders hou ik dat geen twee weken uit"
Nooit meer drinken dus; zou Raymond
van het Groenewoud dus toch gelijk
hebben?
JDC
dominic p.
(met dank aan de typischt TWG)

in het hart trekt men richting goedkope
glimerds, 't is krisis natuurlijk. Nu is
er nog niets verloren, het gekochte vehikel kan immers 'gepersonaliseerd" worden. De handel in buitenspiegels, spoilers, spatlappen, glitterstickers, mist’lampen, wieldoppen en weet ik veel is
JJelfs voordeliger dan cocaine smokkelen.
De arme Lada of Wartburg wordt dus geleidelijk aangekleed, tot hij eruitziet als een rijdende reclamezuil. Een
zeer gewild atribuut is de drietonige
claxon, de paringskreet van de voorstadneuker.
De auto is in België de ideale
Martha van de CVP-staat, het ultieme
cement van het klassieke gezin. Papa’s
vrijheid vindt zijn beloop tussen werk
en thuis, in zijn blinkdoos op wielen,
waar hij even zijn gecumuleerde frustratie mag uitlaten. Tot thuis, waar hij
van mevrouw net genoeg zakgeld krijgt
om een keer per jaar naar de hoeren te
gaan.
En dat is niet de enige manier wüarop de
auto zijn bijdrage levert tot de bloei
van ons nationale economie: de maanden
na het salon neemt het verbruik van lottoformulieren enorm toe.
JDC

Toestel is eveneens
een van de drie
Gentse vrije radio's die een volledige
frequentie hebben. Momenteel wordt er nog
uitgezonden op 100.3, maar binnenkort
wordt dit 106.4. Bij gdqgenheid van deze
frequentieverandering zal ook de programmatie licht worden gewijzigd.
Vanaf H u 3 0 tot 14u00 komt er een specifiek studentenprogramma, met om 12u00,
13u00 en 14u00 een nieuwsbericht, en
tussendoor de aankondiging van de studentenaktiviteiten en publiciteit (2 keer
maximaal 5 min.). Verder zal dit middagprogramma worden gevuld met soft music.
Maar Toestel brengt dus veel meer dan
muziek: gedurende de dag worden ook filmprogramma's, plastische kunst en poëzie
in ri^ime mate besproken, terwijl er 's
avonds tussen 17u30 en 19u00 een uitgebreid nieuwsprogramma wordt gebracht.
De mensen van Toestel hebben dan ook altijd de bedoeling gehad om meer te zijn
dan een 'behangradio'.
Alles samen kan deze samenwerking tussen
de universiteit en een vrije radio niet
louter beperkt blijven tot de middaguitzendingen in de studentenresto's. In deze
samenwerking ligt ook een mogelijkheid
open om de studentenaktiviteiten ruimer
aan te kondigen, om sneller in te spelen
op de aktualiteit van de studentproblematiek, en om de kotstudent die de studentenresto' s weinig bezoeken te bereiken.
Radio Toestel is nu te bereiken in de
Parijsberg 2,(tel. 25.15.70), en later
komt er eveneens een Toestel-bus in de
Brug.
PDG.

felen» het wiegje is prachtig roze
en de baby heet Marie. Als dat niet
origineel is.
Decascoop

k k h

H.B.

NACHTMARIE !
Drie vrijgezellen» onbezorgd,principieel levensgenieter. Twee spelbrekers» een mysterieus pakje en...
een baby. Wat gebeurt er als de 3
( de mannen) de twee (het pakje en
de baby)toevertrouwd krijgen?
Dit is geen raadseltje maar het the»
ma van " Trois hommes et un couffin"
En of het grappig is de onwetende,
onhandige heren te zien wassen,plassen, luiers verversen en flesjes ge**
ven! De zaal lacht zich een ongeluk.
(Vandaar al die sirenes tegenwoordig in Gent). Bovendien krijgt het
publiek nog wat extra lichte suspens
wanneer het drietal last krijgt met
de politie. Maar wees gerust» ook
het fenomeen 'politie* geeft aanleiding tot gelach. Stereotiep? Akkoord,
maar het werkt nog altijd.
Enige overdrijvingen, inherent aan
het genre, storen overigens nauwelijks .
Goed geslaagde ontspanning, zo zou
je zeggen. En dat is het. Doch daar
blijft het niet bij. De relatie met
de baby wordt dieper. Het kind maakt
heel wat los bij de drie heren»
"moederlijke" gevoelens van vertedering, verantwoordelijkheidszin, bezorgdheid om het eerste tandje, en
bij Jacques» groot verdriet, want
waarom kunnen mannen geen kinderen
baren?
De zaal begrijpt de ernst.
De film toont hoe mensen last hebben
met opgelegde gedragspatronen» de
traditionele man-vrouw rollen. Uiting geven aan gevoelens van tederheid en "moederlijke" (over-)bezorgdheid geeft ons trio schaamte.
Het is op een bepaald ogenblik zelfs
de oorzaak van een mislukt etentje.
Dit laatste wekt wrevel op. "Allemaal klootzakken zonder kinderen! "
Bedoeld wordt» jullie zijn alleen
uit op oppervlakkig plezier, jullie
kunnen nog geen klein beetje geduld opbrengen voor ons, voor onze
liefde voor die kleine ukkepuk.
Conclusie? Menselijke problematiek
overgoten met een licht verteerbaar
sausje, dat is wat deze film te bieden heeft. Wie alleen van de saus
houdt komt zeker aan zijn trekken.
De anderen kunnen nadien een boom
opzetten over opvoeding en masculisme. En voor wie nog mocht twij-

EINSTEIN.ZWEIN
Filmer NICOLAS ROEG is een biezonder geval:
Hij levert met INSIGNIFICANCE een halve
mislukking die toch de moeite loont oit
e7ien te worden. Roeg is een regisseur
met frisse en originele ideeën, maar b ij deze film kan h ij geen anderhalf uur lang
een even hoog niveau aanhouden. In Insignificance vindt U zowel sprankelende als
vervelende scènes, knappe als banale vondsten
aanstekelijke en platte humor, betere en
idiote boodschappen.
De prent is een verfilming van een
toneelstuk geschreven door een zekere
Terry Johnson die ook instond voor het
scenario van de film . Alles draait rond
de fictiev e ontmoeting van vier bekende
personen van de f i f t ie s . Hoewel ze nooit
b ij naam genoemd worden, herkennen we duid e lijk : Einstein, Marilyn Monroe(Theresa
Russel) ,MacCarthy(Tony Curtis) en Joe Di
Maggio(echtgenoot van M.M.).
Monroe is op de vlucht voor haar echtgenoot en va lt Einsteins hotelzimmer
binnen, b ij wie ze wat begrip zoekt.
MacCarthy heeft ook de hulp van Einstein
nodig, z ij het voor andere redenen.
Hij heeft immers diens getuigenis nodig
b ij zijn favoriete hobby: nl.Het jagen
op heksen en communisten. En eindelijk
indt ook de idiote Di Maggio de weg naar
Einsteins Zimmer, in de hoop z ijn vrouw
M.M. terug te vinden.
Vooral de ontmoeting tussen M.M. en Einstein
is meer dan de moeite waard. In ru il voor
een blik op z ijn weinig behaarde benen,
legt z ij hem de re la tiv ite its th e o rie u it.
(PRACHT VAN EEN SCENE)De nerveus McCarthy
va.lt nog te pruimen, maar met de karikatuur
vah Di Maggio had ik meer problemen. Hoewel
h ij goed is voor een paar leuke grapjes,
mag de man een hele hoop onzin uitkramen,
en zoiets werkt op de zenuwen.
De verdienste van de prent is dat de beroemdheden op een humoristische wijze in
hun hemd worden gezet. Dat glitteriCPago doorprikken is lovenswaardig maar de kwasiintellectuele voetnoten worden vooral
naar het einde toe irriterend.
De finale boodschap is biezonder lachwekkend maar het is zeer de vraag of dat
ook de bedoeling was.
THERESA RUSSEL, levensgezellin van Roeg,
verdient een pluim voor haar eigen, maar
zeer bekoorlijke interpretatie van M.M.
Het beeld dat je b i j b l i j f t is de scène
waarbij de w itte rok van M.M. opwaait een
luchtrooster."I saw the face of God"
zegt de man die onder het rooster de
windmachine bedient.
INSIGNIFICANCE

Decascoop

De oude Grieken hebben in onze Westerse
kuituur altijd een bevoorrechte plaats
ingenomen. Hun mythen zijn 'hits'in de
school 1iteratuur en zelfs De 01DIPOES
van Sophokles wordt duizend en eenmaal
gespeeld en herinterpreteerd. De interpretatie die nu in is, is een zogenaamde
existentiële benadering. Oidipoes gaat
een gevecht met de góden aan in de gedaante van een Sfinks en wordt hierdoor
gelijkwaardig aan de gcden en voila de
nieuwe strijd om Troje, sory, Thebe kan
beginnen. Maar onze korting is blind voor
al de gevolgen van zijn daden en als hij
die dan eindelijk de naakte feiten onder
de ogen meet zien, kan hij niet anders
dan zijn eigen ogen uit te rukken.
Laat deze interpretatie gebracht worden
door een van de beste regiseurs van het
Duitse Rijk Jurgen Gosch, waarvan iedere
teatermaniak zijn Menschenfeind nog altijd niet vergeten is, dan kreeg je in
het NTG een schitierende, sobere voor-

De tweede LP van Sade, die net zoals
DIAMOND LIFE (nu op n° 4 6 ), waarschijnlij k de LP top 100 a lle r tijden wel zal
halen. Hij staat ondertussen immers al
zo'n 7 weken op n°1 in de hitparade,
ondanks de concurrentie van Simple Minds.
De LP opent met Is i t a crime, de
nieuwe single, waarop Sade haar liefdesverdriet u itzin g t. Het mooiste op de
single vind ik het kleine handtrommeltje
op de achtergrond. Dat is het geheim
van Sade's succes : de to t in de details
verzorgde muzikale achtergrondssfeer.

Als je een nacht van de poëzie hebt
meeoemaakt of je bent ooit eens auteur 'Uperdepup',die voorleest uit
eigen werk, gaan beluisteren, dan
kom je meestal 'iet een kater thuis.
'Die vent kan wel schrijven, maar
voorlezen, laat staan voordragen,
daar heeft hij niet het flauwste
benul van.' Ken uitzonderino hierop
is Tom Lanoye. In Jamboréé ontpopte
hij zich als een perfekt performer;
in de laatste nacht van de poëzie
amuseerde of irriteerde hij het publiek met 'Quand tu me prendras dans
tes bras...' en als homofiele priester stal hij de show op de nacht
van de ooddienstwaanzin.

Vervolgens Sweetest taboo, de oude
single. U kent hem ongetwijfeld. War of
the hearts : prachtige, uitgesponnen
sfeermuziek. Verder k rijg t U ook nog het
verhaal van Jezebel. P ijn lijk mooi, die
combinatie van de stem van Sade met de
sax van Matthewman.
Side 2 : Een sublieme vocale in tro met Mr Wrong, één van de beste tracks
u it de LP. Het volgende nummer is een
lekker ritmische brok : Never as good
as the f ir s t time, misschien wel het
beste u it de LP. Fear is dan weer iets
minder, omdat teveel de nadruk wordt
gelegd op de tekst, en te weinig op de
muziek. De song gaat over de vrouw van
een matador, die angstig wacht op de
(hopelijke)terugkomst van haar man. U
z ie t het, Lorca is niet ver weg, en
bovendien krijgen we nog een sta altje
van Sade's beste Spaans. Tar baby is een
snuif weemoedige pop, en Sade besluit
met Maureen, een lekkereswinger, en opgedragen aan Sade's beste vriendin, genaamd ...(inderdaad, hoe raadt U het !)
Kort samengevat : zéér goed, echter
niet uitmuntend omdat de betovering,
het charisma van DIAMOND LIFE verdwenen
is . Never as good as the f ir s t time ?

Nadat Lloyd Cole ons vorig jaar al aangenaam verraste met RATTLESNAKES, z ijn debuutelpee, krijgen we nu nog enkele EASY
PIECES voorgeschoteld.
Als voorgerecht fungeert Rich, vlotte muziek gecombineerd met de indringende stem
van Cole. Vervolgens wordt ons Why I love
Country Music geserveerd : bezit de beste
intro die ik sinds lang gehoord heb ! Bez i t bovendien ook nog een aangrijpende
tekst, maar om die te kennen zu lt U de LP
moeten kopen.

Kant 1 besluit met Cut me Down, de nieuwe
single. Het l i j k t wel de muziek van Prefab Sprout met de stem van Cole. Kunt u
zich iets smakelijkers voorstellen ?
De plaat omdraaien, en we horen Brand New
Friend, de eerste single getrokken u it de
elpee. Kent u hem n ie t, dan bent U op kultureel gebied een gruyèrekaas. Lost Weekend, tweede single en tevens snelste nummer op de elpee, wordt gevolgd door James,
een vreemde, beangstigende song over lelijk e eendjes en zwarte schapen.
Sorry Lloyd, ik weet nietwat het is , maar
Minor Character va lt u it de toon. De zang
van Cole is te snel, en past niet helemaal b ij de muziek. Tot slot krijgen we
nog eens de filososfie van Lloyd Cole samengevat in Perfect Blue : I guess I'm a
fool . . . Whateverl touch turns blue.(Ken
uw mythologie ! Ken uw Engels!)
Besluit : goed zo mijn beste Lloyd ! Als
d it dan toch Easy Pieces z ijn , mag je er
voor mijn part gerust een dubbel lp mee
volzingen.
wjm

De tekst van de produktie is prachtig, boordevol fantasie en gekruid
met pittige humor. Ken juweeltje die
je boekenkast zeker niet zal ontsieren. In feite is het stuk gebaseerd
op een paar teksten uit het gelijknamig boek. (zie vorige schamper)
Voor de pauze krijg je de pre-naale ervaringen en bedenkingen van
de laatste telg van het geslacht
de Lanoyes, slachtende en slaande
van vader op zoon. Na de pauze
krijg je de postnatale belevingen
van de wordende dichter, tot hij
definitief zijn brilletje stuk
maakt om nu eens eindelijk al de
ervaringen die in zijn kop zitten
uit te benen tot mooi literair gehakt, zonder dat die varkens van
nieuwe indrukken via zijn brilletje
zijn hoofd kunnen binnendrinoen om
?p hpt rijtje aanteschiven om ingebonden te worden.
Dirk Pauwels komt uit het visueel
teater, teater zonder woorden, vol
leuke mensen en dingen die bewegen
maar zwijgen. Hij deed de regie van
het slagerszoontje. Normaliter zou
een huwelijk tussen een visueel artiest met taalaspiraties en een declamerend schrijver met een akteersyndroom,mooie kindertjes moeten geven. Het gezin stelt het goed en de
eerste baby is mooi en amusant maar
zijn opvoeding zal moeilijk zijn,
er wordtnooal veel van hem geëist.
Een hard labeur om drie of vier verschillende rollen te spelen,aangevuld met de figuratie. Dat dan nog
in een tekst die eist dat hij vlug
gebrachtwordt, anders verliest de .
humor en de fantasie op scene de
helft van zijn waarde. Een fopspeen
is aangenamer om op te kauwen, niet
waar Jan Decleir.

LLOYD COLE & THE COMMOTIONS/EASY PIECES
(Polydor)

Pretty gone gaat over de liefdestragiek
van ons a lle r Lloyd : 'You don't know what
to write until she's gone'. Als versnaering tussendoor krijgen we een tintelde
brok lekker ritmisch i het oor liggende
g ita a rriffs , genaamd Grace.

Iets anders neg : Dc N.T.G.-produktie
DE KONING STERFT kreeg dc publieksprijs voer het theaterseizoen 84-35.
De prijs wordt op 7 februari toegekend en het stuk is nog ie genieten
tot 9 februari.

KOM TOE DE TOM -TOMKHLUP

L e P r a -n ie u w s
SADE / PROMISE (Epic)

stelling die onze erbarmel i jke 'benadering van Claus : 'Blindeman' in het
niets doet verzinken. Dat het Ntg deze
produktie naar Vlaanderen bracht op 17
en 13 januari verdient r.iet meer dan
een diepgemeendeprof■iciat. Hiermee bewijzen zij hun zin voor relativiteit.
Als je dan nog wist dat deze voorstelling in Duitsland tot de beste produktie van vorig seizoen werd uitgeroepen,
krijg je dan nog geen spijt dat je dat
weekend bij je peter bent gaan nieuwjaren, hoewel je wist dat je Duits erbarrnelijk was, de toegangsprijs hoog
lag en de akteurs niet veel meer dan
maskers droegen.
^

Humor en fantasie werden nog versterkt
door de muziek van het Ketaatatisoh
lloiekrakersgezelschap en door korte
filmpjes van Miahiel 'He'jndrickx.

We moeten eerlijk toeoeven, als performer van aedichten en eieren werk
is 'onze slaaerszoon' een van de
besten,of de enige,die hier tussen
Noord en Zuid rondloopt. Maar Tom
is niet vluo tevreden, hij wou zijn
mogelijkheden uitbreiden. Daarom
stapte hij in den 'café paniek' van
de 'Zwarte Komedie' Deze kroeg trok
nogal veel volk, maar echt sfeervol
kon je hem niet noemen, integendeel.
Daarbij zat Lanoye daar niet op zijn
plaats; hij speelde nog steeds Tom
en niet de kelner zoals van hem verwacht werd. Hij zei de drank en de
wulpse vrouwen vaarwel, maar gaf
niet op, hij wou niet alleen zijn
eigen werk performen, maar vooral
acteren, kwatongen beweren»beter
brengen. De slaaerszoon met het
brilletje is het resultaat van deze pogingen met alle fouten die een
beginnend akteur maakt.

Of offers nu kort of lano zijn, ik
ben er bijna zeker van dat een tweede kind van de familie Lanoye-Pauwels
een lfilet-pur' zal zijn waarvoor
zelfs een elite-slager zijn bril afzet.
(frank colman)

