vegetariër

Zuig maar op je droplul
kinders. De grote mensen Ie
zen op pagina 2 het intervjoew met au clair de la
lunette Lanoye, Ie steak
haché litéraire.

misselijk

Spaar uw cenzen. Mieren met
kontaktlenzen. Aarzen zonder grenzen. Of hoe vul ik
zo'n rotkadertje met aanzienlijk kwijl. De rest
leest u op pag. 3

djopbeurs

Krijg je 'n rooie kaart en
sta je toch niet op een
voetbalveld, dan ben je
werkloos, 't FK denkt de
truuks te kennen en wil ze
je vertellen . P. 3.

GELEID STADSBEZOEK

Je kon er de laatste weken niet meer
naast kijken: op 27 februari zou er worden betoogd in Gent. Eind januari was
bekend geworden dat het NSV op die dag zou
betogen voor meer veiligheid, tegen de
gastarbeid en'de verdere immigratie van
gastarbeid, tegen de subsidiering van marxistische verenigingen, maar vooral voor
de slogan: "T'is mijn volk, blijf er af",
of in mensentaal gezegd: hou het Vlaamse
volk zuiver.

Demokratische en progressieve studenten
verenigden zich, en onder impuls van de
Anti-Fascistische Actie en VVS-Studentenvakbeweging werd een tegenbetoging gepland,
onder de ordewoorden:"Fascisme, racisme,
apartheid: nooit".

leider van het opgedoekte VMU (waarvoor
hij ook al werd veroordeeld). Aangezien
het vertrekpunt op enkele meters van de
pleisterplaats van anarchisten is gelegen,
zijn deze laatste massaal aanwezig om hun
gebouw te beschermen. Van hun cafébaas
hebben ze wel de opdracht gekregen om zeker geen geweld te gebruiken. Het is evenwel geen geheim dat sommige extreem-rechtse
kerels het bloed van de anarchisten rauw
lusten, en Bert uit Antwerpen gaf zijn
kornuiten de opdracht er op los te stormen.
De rijkswacht was evenwel paraat, en Bert's
vrienden kregen van de stok, maar in Voeren
zijn ze dat al gewoon geworden.

Het NSV werd aangemaand om snel te starten,
vooraleer het kookpunt daar ter plaatse zou

drietal uren vastgehouden. De rijkswacht,
het zal jouw vriend maar wezen. Nochta*«
zouden hun bazen op hetzelfde ogenblik nog
maar eens hun tevredenheid uiten over het
optreden van de tegenbetogers.

En tevreden mochten ze zijn. Om 10u30 waren
we getuige van het vertrek van een bus met
NSV-ers en consoorten. Van de 70 reizigers,
waren er precies 3 die niets in hun handen
hadden. De rest had enkel nog een stok, en
enkelen hadden nog het bord met affiche
eraan gelaten. Het waren precies oudstrijders die uit een slachtveld afdropen,
zonder enig enthousiasme. Waren de ordediensten niet zo talrijk geweest, dan zou
het wellicht een waar slachtveld zijn geworden, maar de NSV-NationaalFront-OdalWere DI-VM0-... koalitie was duidelijk in
de minderheid.

Mijn morbide,tegennatuurlijke en niet van
enig narcisme verstoken denkwereld wordt
dezer dagen geteisterd door het blauw en
mijn metabolisme is niet tegen deze kleur der
adellijke lichaamsvochten bestand.
Rood wil ik godverdomme,schreeuw ik wel eens
tegen mijn alter ego.Rood.Of zacht baby roze
op zijn minst. Zolang mijn brein maar van^^
dat marinale tintje gezuiverd wordt.Maar
het mag niet baten,of wat dacht u ? Mijn
alter ego lacht zijn bruingerookte,brokkelige voortanden bloot,drukt een puist uit op
zijn vettige voorhoofd en overspoelt me met
visioenen waarin alle schakeringen van blauw
aan bod komen,terwijl hij het pus aan zijn
vingers aan mijn broek afwrijft.
Dan droom ik dat ik,blauw van ellende,in
een kooi opgesloten zit,terwijl een in het
blauw geklede priester tegen de opgehitste
meute roept:"Wat is Schamper zonder GeHakt ?"
Met een waanzinniqe blik in hun blauwdoorlopen ogen antwoorden ze in koor : "Een blad
net s t i j l !"
Nat van het zweet wordt ik’s ochtends wakker
en dan hoop ik dat de radio enige verlichting

GeHakt
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Wie tussen 21 en 22 u richting Decascoop,
Zuid, Stadhuis, Overpoort of Blandijn ging,
kon er niet naast kijken: overal waren de
rood gestreepte en zwarte gepantserde
wagens aanwezig. Het talrijkst waren ze bij
het stadhuis: 21 combi's (met eigen ogen
geteld in nuchtere toestand) en 4 zwarte
wagens, beter gekend als waterkanon!
Bij VVS-SVB en de AFA is men dan ook in
grote trekken tevreden over het verloop van
de avond. Het NSV kwam dan wel op straat,
maar de getalsterkte was miniem, en hun
stem klonk niet al te goed. Hoe de reaktie
bij het NSV is, konden we niet vernemen,
maar dat verneem je later wel.
PDG.

27/2 om 17.45, Bagattenstraat.
Ruim 300 jongeren, bijna uitsluitend
Gentse studenten, hebben zich verzameld
voor een korte optocht door het centrum
van Gent. De organisatoren wijzen er op
dat het de bedoeling is een rustige betoging te houden, en het is vooral de bedoeling om aan te tonen door het aantal
dat ze een
ruimere aanhang hebben
dan de tegenstrever. Alles verloopt zoals
gepland. Ter hoogte van het Huis Roeland
(het thuisadres van het NSV) wordt er
even een korte pauze ingelast. Een 10-tal
NSV vertoont zich vóór hun café, het hoofd
achter een sjerp of doek verborgen, ietwat
uitdagend, maar de ordediensten van de betoging trekken al snel een scherm tussen
de betogers en de NSV'ers. Na enig aarzelen komt een kordon rijkswachters dit
scherm versterken.
Om 19u00 loopt de betoging ten einde, zonder enig incident, en de organisatoren
worden zelfs geprezen door de politie voor
hun optreden. Aan de dappersten werd gevraagd om later op de avond deel te nemen
aan een geweldloze aktie tegen de betoging
van het NSV.
Een uurtje werd het stil in de Gentse
straten. Of toch niet: langzaam maar zeker
werd het centrum gevuld met combi's van
politie en rijkswacht. Zo'n 700 pakkemannen
stonden paraat om op te treden, en het materieel waarover ze beschikten was ook niet
mis. Men was op alles voorbereid, zo leek
het.
27/2 om 20u00, Verloren Kost.
Een 280-tal jongeren, afkomstig uit geheel
Vlaanderen verzamelen voor hun optocht
door Gent. Onder hen de niet meer zo jonge,
maar nog steeds vechtlustige Be^t Erikson,

worden bereikt. Intussen hadden de tegenbetogers van de politiediensten de toestemming gekregen om langs het parkoers tegen
het NSV te scanderen, voor zoverre er maar
op de voetpaden werd gewandeld. Ter hoogte
van het Lippensplein en de Brabantdam gebeurde dit dan ook: beide groepen zouden
de kracht van hun stem moeten meten. Het
NSV vond dit blijkbaar niet zo leuk, want
al vrij snel wierpen ze de eerste voetzoekers door de lucht, en in de Brabantdam
werd er doodleuk met stokken op een groep
tegenbetogersgechargeerd door het NSV en
vrienden. Ondanks de bittere koude, begon
het warm te worden, greep de rijkswacht in
tegen het NSV, maar aan het Zuid was het
weer van dezelfde schotel. Een tegenbetoger
moest zelfs door de politie worden ontzet,
en als bedanking werd hij nog opgepakt. Hij
bleef aangehouden tot de volgende middag,
na een nachtelijk bezoek aan alle politiediensten die Gent rijk is.
Als bij wonder werd er niemand ernstig gewond. Het had wel eens anders kunnen aflopen.
Om 21u30 werd het eindpunt van de betoging
bereikt. Normaliter moesten de betogers die
niet van Gent waren onmiddellijk op de bus
stappen, maar blijkbaar was er nog niet genoeg plezier beleefd, want er werd richting
Overpoort getrokken, goed gescheiden van de
tegenbetogers, die terug verzamelden aan de
Blandijn, waar iedereen zijn tevredenheid
uitte.
Ver daarvandaan, aan de Brabantdam, waren
nog enkele tegenbetogers achtergebleven om
wat na te praten. Blijkbaar mocht dat niet,
want drie onder hen werden opgepakt, al was
de betoging daar al een half uur weg. Drie
was blijkbaar niet genoeg, want er werd ook
nog een onschuldig vrijend koppeltje en
zelfs een student die op zijn sandalen nog
even kwam buiten kijken, opgepakt en een

zal brengen.Maar het nieuws staat bol van
prinses AsteroTde die een nieuwe blauwbloedige op de wereld heeft gezet waarvoor de
brave burger zich weer blauw zal moeten betalen.
Marcos.die lieve oude opa,zit zich nu onder
de blauwe Hawaiaanse hemel blauw te ergeren.
Eerst vond Ronnie dat men toch niet overhaast
mocht handelen en dat hij nog wat mocht b lijvends anderendaags mocht hij oprotten,zonder
premie nog wel.De arme man is er nog niet
goed van.Maar allee,Cory is nog zo slecht
niet.Zolang ze alle kommunisten in hun cellen houdt,mogen we niet klagen.
En de PVV,ocharme de sukkelaars.Blauw van
verlegenheid zien ze.Beelen?Nooit van gehoord,meneer. Wie is dat?Een mytologisch
figuur misschien?Wat?Een foto?Laat eens zien.
Ha,is dat 8eelen?Komt mij niet bekend voor.
En wie is die mooie ionqen ernaast?IK?...
Mmmnmm.. . .misschien gewoon een treffende
gelijkenis?
Help mensen ik word gek!En durf eens zeggen:
"Word ?BEN,bedoel je!"je zult er niet goed van
zijn.Ik kan de hele ratjetoe niet meer aan.
Ik ren naar buiten en daar loopt mijn geliefde
Vlaamse volk,BLAUW van de kou,strompel end op
pijnlijke wintertenen.Wanhopig slaak ik een
zucht en het klinkt als het gereutel van een
stervende.Ik wou begot dat ik kon zingen.Dan
zou ik mijn haar laten groeien en gehuld in
mijn vuile ondergoed op de Koornmarkt het
volgende ten beste geven:

" Woke up this moming
Something I don't regularly do
My brains were gone
And my sweetheart and my wallet too
I’ve got the bloehoehoehoeoeoeoeoes!"

AHARCHOIIBERTAIR VERDRIET
Voorwaar,voorwaar.De Libertaire studiegroep
Gent en het Anarchistisch Kollektjef tekenen
protest aan tegen het feit dat de heren
Prevenier en De Meyer het opportuun vonden
om op 27 februari,de dag van de NSV versus
VVS-AFA betoging,de Blandijn gesloten te
houden.Daardoor viel immers het door voormelde groepen geörganizeerde debat in het
water."Door op deze wijze te handelen geven
de rector en de decaan van de Letteren en
Wijsbegeerte impliciet toe aan de druk van
van het NSVom alle linkse organizaties te
boycotten ."zeggen ze boos en zetten er een

Ge(snik)Ha.

"!" achter,om er de nadruk op te leggen als
het ware. Het AK en de LSG vrezen dat hiermee
een precedent geschapen is waardoor het gebruik van universitaire lokalen voor het
vrije woord en het vrije denken totaal onmogelijk zal worden gemaakt.
"En daar"zeggen ze,"ligt,o«\s inziens.de fundamentele betekenis van deze houding:een
inbreuk op het recht van vrije meningsuiting,
een principe dachten we,die(sic)ook de universiteit hoog in haar vaandel draagt."
Zo weet u het nu ook.
I.V.
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OP DE ROOSTER GELEGD

Schamper: Kun je die creativiteit dan
niet beter gebruiken in richtingen die
meer geld opbrengen, marketing en reclame
of zo?
T.L. : Vlaamse rock?

Stel U voor, waarde lezer, in Gent
woont een schrijvelaar die in korte
broek op een podium gaat performen.
En dat allemaal voor het slijk der
aarde. Je zou er zowaar je geloof in
de artistieke armoede bij verliezen.
Een dergelijke onverlaat moesten wij
aanpakken, en ziet, wij ontdekten
een peperkoeken hartje in het li jf
van een cultureel commercantje. Lef
heeft hij wel te over. Hij durfde
mij zelfs vragen originele vragen te
stellen, niets kunnen afschrijven
van de concurrentie dus deze keer.
Dames, Heren, leven en leed van een
schrijver vers voor U uitgestort,
moge het U wel bekomen!
Schamper: Je zegt van jezelf dat je
een hoerejong bent, wat bedoel je
daarmee?
T.L. : Een hoerejong? Nee, een hoer,
een prostitué. Omdat ik met iedereen
praat, zelfs met Schamper; ik kom rechtstreeks van Parijs om dit intervieuw te
geven, vanavond ga ik nog naar Las Vegas
om de volgende contracten te bespreken.
Ik bedoel dat ik mij totaal niet schaam
om te verkopen wat ik heb, omdat het de
enige manier voor mij is om te overleven
Ik kan kiezen, ofwel wordt ik leraar geschiedenis en schrijf ik tegelijk hier
en daar iets, ofwel probeer ik te leven
van mijn creativiteit. Daar komt bij dat
je promotioneel heel sterk in je schoenen moet staan want in Vlaanderen liggen
de dingen die ik wil doen moeilijk. Er
is niet direct een markt voor, en daarom
neem ik het risico dat ik teveel publiciteit maak, en dat het sommige mensen
de strot begint uit te komen, dan dat ik
die paar 100.000 Vlamingen die misschien
één keer in hun leven een boek kopen
niet zou bereiken.

Schamper: Nee, echt geld.
T. l . : Jaaa, ik probeer te maken wat mij
boeit, wat ik wil maken. Als ik denk: dit
heeft kwaliteit, dan probeer ik het te verkopen. Dus ik vind dat je daar niet te ver
moet gaan. Er zijn twee soorten hoeren:
zij die plat zijn, en je hebt hoeren die
toch nog enige kwaliteit en klasse hebben!
Ik probeer tot die tweede categorie te behoren. Dat zijn dan die die alleen de nummers doen die zij zelf plezant vinden, er
de nadelen ook wel bijnemen, maar dan dat
proberen te verkopen voor zoveel mogelijk
geld. Dan kan je zelf je klanten kiezen.
Ik heb zopas een intervieuw met de BRT
afgezegd om dit met Schamper te doen, dat
vind ik een heel goede waardeschaal (nvdr:
hijg, slik, oef boordeknoop los). In kunstzaken wilden ze een stukje uit de voorstelling komen kapteren en dat zie ik helemaal niet zitten. Dat valt als een baksteen
alles in kunstzaken trouwens!
Schamper: Je kunt toch stellen: het komt
op TV, dus komen er mensen kijken?
T.L. : Dat is slechte publiciteit, dat moet
je niet doen. Je kan ook teveel publiciteit
maken en dan krijg je overexposure. Je moet
daar de gulden middenweg zoeken. Je moet
ook proberen het op een zo creatief mogelijke manier te doen. Dat werken met die
logo is ook een deel van mijn creativiteit.
Het komt er niet alleen op neer zomaar te
zeggen: dit is het boek, en het is goed.
Schamper: Brengt het dan niet meer op in
je kelder t-shirts te gaan drukken?
T.L. : Dat zou meer opbrengen, maar dat
zou op lange termijn dan weer slechter
zijn als ik er in een intervieuw op word
gewezen, dan, dat zou wel erg zijn. Nu,
van die t-shirts zijn er toch wel al 20
verkocht eigenlijk, op 50 gemaakte. Het
idee is dus groter dan de realiteit. Ik
vind het wel heel plezant om te zeggen:
ik verkoop stickers en t-shirts rond mijn
boeken. Vooral omdat de literaire concurrentie dan begint bloed op te geven en
te braken van ergernis als ze zo'n dingen
horen, want dat hoort niet, in de literatuur.
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sjiefriet ?

Schamper: Krijgen we dan binnenkort Tom
Lanoye strips zoals die over Woody Allen,
om maar iets te noemen?
T.L. : Nee, ik ben wel al lang bezig aan
een strip, samen met Gert Doorema. Maar
een strip over mezelf, ik weet niet of
dat zo boeiend zou zijn. Het zou misschien
wel grappig zijn. Nee, alhoewel, je brengt
me op een idee, dat ik daar nooit aan gedacht heb, waarom niet, het zou wel geld
opbrengen (nvdr: zo krijgt U ook eens inzage in het creatieve proces, lieve lezer)
Schamper: Over "Een slagerszoon met een
brilletje". Wat me wel stoorde is dat het
boek zo kort is, het leest zo vlot dat je
het in een uurtje uit hebt. Je hebt dus
zin in meer.
T.L. : Dat komt wel. Wat mij het meest
ergerde aan dat boek is dat ik er meer dan
een jaar aan gewerkt heb en dat je het inderdaad in een uur uitleest. Maar dat is
nu eenmaal de prijs van kwaliteit, denk ik.
Ik werk langzaam aan grotere dingen. Ik
maak liever iets dat kort en goed is. Ik
had met dezelfde stof een boek van 400
blz. kunnen schrijven, maar dat zou niet
zo vlot weglezen. Ik schrijf misschien
nooit meer een verhalenbundel.
Schamper: In het vierde verhaal schrijf je
een paar bladzijden vol over het publiek
dat in de Olympia te Parijs zit, waar je
dan zelf optreed. Gewoon een opsomming
van bekende figu i, waarom?
T.L. : Ten eerste, dan was het boek sneller vol. Ten tweede is dat pure Pop-Art
s t i j l , een literaire techniek die ik overneem uit die periode. Het gaat over de
jaren 6-67, het begin van de psychedelia.
Het speelt zich niet toevallig af in
Parijs. De Olympia is de grootste entertainerzaal in op dat moment het belangrijkste gebied ter wereld. Die combinatie van Pop-Art stijl en anderzijds de
wil om werkelijk een deel ergernis op te
wekken bij de lezer.
Al die namen zijn bekend bij de lezer,
behalve die van mijn broer. Dat ik het
zo ergerlijk vind dat die niet in de zaal
zit en dat niemand hem bij die opsomming
gemist heeft.
Bij die opsomming heb je dus drie elementen: die popart-stijl, de ergernis bij de
lezer» die dan mijn ergernis anticipeert.
Dat maakt dat ze die zeker niet vergeten,
en dat is het effect dat ik wou. Die ergernis staat dan haaks op het feit dat de
rest wél heel vlot leest. Ik vond dat redenen genoeg om die opsomming te doen.
En het werkt, het feit alleen al dat je
die vragen stelt bewijst dat je die ergernis wel hebt.
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Schamper: De belanrijkste onderhuidse
thematiek in het boek is duidelijk ouder
worden, aftakeling, sterven. Waarom daar
zoveel belang aan hechten als je 27
bent?
T.L. : Ik vraag me dat ook af, en daarom
is dat het enige onderwerp waarover ik
schrijf, omdat ik niet begrijp dat ik
daar zo mee bezig ben. Van ouder worden
... al is dat de afgelopen twee jaar iets
beter geworden, maar ik heb daar een bijna
panische angst rond gehad. Omdat ik dat
niet begreep... ik zal niet zeggen dat
ik daarom beginnen schrijven ben, maar
het is wel een van de grondmotieven. Dat
is ook een van de oorzaken waarom ik zo
rusteloos ben. Ik moet konstant met iets
creatiefs bezig zijn. Kunst wordt altijd
zo verbonden met iets'verhevens", ik vind
dat kunst integendeel verbonden is met
frustratie, therapie, niet echt kunnen
genieten van een aantal dingen. In alle
creativiteit, noem het kunst, zie ik altijd de frustratie en het zoeken van een
oplossing daarvoor. Het frustrerende is
dan dat dat maar een tijdelijke oplossing is. Dat boek is geschreven, gepubliceerd, en nu is dat weg. Ik moet nu nieuwe
dingen doen. Nu heb ik die voorstelling,
die ik nog volop aan het inspelen ben.
Maar ik verwacht dat ik binnen twee, drie
maanden alleen nog dat plezier heb als ik
ze speel, daarbuiten niet meer. Nu is er
nog de euforie, ik voel nog dat elke voorstelling verbetert. Ik mag dat zeker niet
langer dan een jaar doen, want dan begin
ik het slecht te spelen.
Schamper: Laten we even terugkomen op die
overexposure. Zoals je nu bezig bent ga
je zowat elke grotere parochiezaal in
Vlaanderen doen voor het jaar om is.
Ga je dan niet gedwongen zijn om vlug
iets nieuws uit te brengen, om aan de
vraag te beantwoorden?
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T.L. : Die overexposure bestaat nu vooral in Gent. Ik zou doodgraag nieuwe dingen
doen, maar je moet afwerken. Ik heb nu een
jaar nodig om af te maken waar ik mee bezig ben. De belangstelling wordt nu heel
groot vanuit Nederland, en dat is heel
dankbaar, omdat er meer Hollanders zijn
natuurlijk. Maar vooral omdat wat ik doe
je daar veel meer kunt bedrijven als een

vak. Er zijn veel meer optredens als je
in het circuit terechtkomt. Ik denk dat
ik nog een moeilijke periode van een jaar
of twee tegemoetga en dat het dan ofwel
niets wordt, ofwel dat ik goed op gang
kom.
Schamper: Urbanus achterna?
T.L. : Om het even wie. Urbanus is dan
wel de top. Je moet rekenen dat er in
Nederland 20-30 cabaretgroepen zijn die
daar echt van rondkomen, en die dan nog
niet eens Vlaanderen aandoen! Deel der,
Johny Van Doom, die kunnen zonder veel
risico behoorlijk spreiden. Hier in
Vlaanderen moet ik mezelf promoten én
ook nog het genre promoten, ik moet bijna
zelf een circuit uit de grond stampen.
Schamper: Het kadert toch ergens in wat
bvb. Jan Deel eir doet, of de 8-beaux-forts
voorstelling in de Vooruit?
T.L. : Wat ik nu gemaakt heb wel. Daarvoor deed ik totaal andere dingen. "Een
slagerszoon met een brilletje" kadert wel
in wat al bestond, dat is geen toeval, het
is ook in die optiek gemaakt. Daarvoor was
het echt van poëzieavond naar poëzieavond.
Het is hier totaal nieuw dat je daar een
show kom geven. Zoiets als 8 beaux-forts,
dat was 4-5 jaar geleden, op de nacht van
de poëzie na totaal ondenkbaar, in elk
geval niet leefbaar. Ik weet het, ik word
erop uitgenodigd.
Schamper: Het gaat goed met de Vlaamse
1iteratuur?
T.L. : Ik hoop dat er op dit ogenblik
een hele generatie Vlaamse schrijvers
aan het komen is. Je hebt Brusselmans,
Portocarrero, al ben ik déér niet zo
gek op. Je hebt Jan Lampo, Lieven
David, al is Jan Lampo dan echt heel
slecht, maar het is zijn eerste boek,
dat betekent niet dat hij bij zijn
volgende boek een slecht boek schrijft.
Je hebt Dirk Van Bastelaere, Johan
Joos komt in September met een dichtbundel bij Bert Bakker, waar ik zeer
sterk naar uitkijk.
Herman Brusselmans vond ik vanaf zijn
eerste boek een volslagen autentiek
geluid.."De man die werk vond" is echt
een heel goed boekje, dat het ook in
Nederland heel goed doet.
Schamper: (schamper) Laten we hopen dat
Brusselmans ook reclame maakt voor jou.
T.L. : Dat doet hij ook. Ik maak trouwens
alleen maar reclame voor auteurs van mijn
eigen uitgeverij. Ik zit al aan de tweede
druk van mijn boek, ook al dank zij al die
publiciteit. Maar je kan nooit geslaagde
publiciteit maken zonder dat het product
goed is. We zitten op minder dan drie
maanden aan een herdruk. Brusselmans
loopt ook heel goed, binnen 2-3 maanden
zit die waarschijlijk ook aan een herdruk.
Veel meer mensen moeten er ook in geloven
dat het kén, ook in België. Iemand die wil
schrijven kan ik bij deze aanraden om te
konkelen en te draaien, te roddelen, te
lasteren, te keer te gaan als duvels in
een wijwatervat. Er is gewoon vraag naar.
Ik weiger te geloven dat Vlamingen niet
zouden geinterrsseerd zijn in lezen, in
performances, in cabaret.
Zeker in Gent, ik ben gek op Gent. Ik zit
de helft van de tijd in Antwerpen. A'pen
swingt niet, het is zo cool, geen risico's,
we've seen it al 1. Gent neemt risico's,
over heel de lijn. Voor hetzelfde geld
ga ik met "Een slagerszoon..." totaal op
mijn buik.
Tot daar de man die zijn volk nog wat
anders wil leren lezen dan de boeken van
de man die zijn volk leerde lezen.

Jan Du Chau
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naam w e g .
SCHAMPER wordt gekontroleerd door de redaktieraad die bestaat uit 2 leden van
de Gentse Studenten Raad (Tom Hemelaer
en Patrick Defreyne : secretaris) en 3
leden van de redaktie (Ann Geeraert, Peter Hostens en Geert Huysman : voorzitter) . Klachten omtrent de inhoud en het
beleid van dit blad moeten ter attentie
van de verantwoordelijke uitgever-voorzitter aan de redaktieraad op bovenstaand
adres verstuurd worden.
Advertentiedienst : voor alle inlichtingen zich wenden tot SCHAMPER-REKLAME;
Sint Pietersnieuwstraat 45, 9000 GENT.
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.

ARTSEN ZONDER GRENZEN

in de
naam van...
Waarde Redactie,
Graag enkele opmerkingen naar aanleiding
van mijn verschijningen in uw blad.
Het zou de duidelijkheid volgens mij ten
goede komen dat redacteur PDG (Patrick Defreyne) wanneer hij stukjes schrijft over
vergaderingen waar hij zelf aan deelneemt
en in tussenkomt (GSR, PFK, bezoek aan
Coens) hij met zijn volle naam tekent en
melding maakt van de functie van waaruit
hij het stuk schrijft.
Verder wil ik zeggen dat ik er voor uitkom
tegen alle totalitaire staatsvormen te zijn
zowel fascistische als cormiunistische.
Indien uw redacteur PDG aanwezig was op die
bijeenkomst in Brussel zou hij gehoord hebben dat ik enkel verteld, heb dat ik hetzelfde standpunt inneem zoals het FK nl. indexering op basis '85 van de inschrijvingsgelden, oké (omdat deze gelden rechtstreeks
onze universiteit en het onderwijs ten
goede komen) doch ook een consequente indexering van de sociale toelagen. Ik sprak
dus niet 'naar eigen zeggen' voor het FK
maar in mijn naam als lid van de onderwijsraad.
In alle duidelijkheid.
Raf Suys
NVDR : Zoals ieder redaktielid schrijft ook
PDG NIET in naam van één of andere vereniging of in de functie van wie-iveet-uat.doch
in naam van Schamper en dit ondanks het feit
dat Patrick Defreyne aktief lid is van een
aantal verenigingen net zoals enkele andere
redaktieleden dit zijn van andere verenigingen. Alleen niet-redaktieleden schrijven
met naam en toenaam. Zoals bvb. Raf Suys,
studentenbeheerder of lid van de Onderwijsraad of lid van de Commissie Menu of ... in
alle duidelijkheid.

wereld om zeep

Donderdag 27 februari. Er stonden dus 2 betogingen op het programma. NSV-VVS, de jaarlijkse krachtmeting tussen anti- en pro-hetdoet-er-niet-toe. Of de jaarlijkse oefening
voor de ordediensten. Of Monsaert test het
resultaat van de CCC-kampagne : hoe vlot
verloopt de samenwerking tussen rijkswacht
en politie ter handhaving van de Openbare
Orde. Of vrijheid van meningsuiting onder
het waakzaam oog van zevenhonderd strijdlustige krijgers. Maar aan dat onderwerp is genoeg inkt verspild. Wij onthouden enkel de
VVS-slogan 'In het donker zijn we allemaal
zwart'. Punt.
We laveerden dus behendig tussen combi's,
matrakken, afweerschilden, pantserwagens en
grijnzende melkmuilen, richting KUC.Voor de
onwetenden : dit is geen strijdkreet van
een gesyncopeerde haan, mmar de afkoring van
Katholiek Universitair Centrum. En de onwetenden moesten zich lichtjes schamen want
deze brave studenten hangen met de regelmaat
van de klok aan het klokkezeel om 'n aktiviteit aan te klokken of zoiets. En dat klokkezeel is wel nodig want KUC ligt nu éénmaal
niet in het studentencentrum. Misschien een
reden waarom hun aktiviteiten niet altijd
massale weerklank vinden bij het o zo pluralistische studentenpubliek.
Dit kan echter niet gezegd worden van de info-avond over Artsen zonder Grenzen (AzG).
'n 60-tal aanwezigen vulden het leiezaaltje
en dan vonden de aanwezige stoelen duidelijk
het maximum. Ontwikkelingswerk is blijkbaar
een populair onderwerp in dit Beloofde Land
van melk, honing en een half miljoen werklozen. Vier artsen zaten met grenzeloos ongeduld te popelen om hun ervaring mee te delén, opgedaan in een half of een heel jaar
work-on-the-field. Dit vormde echter het
tweede deel van de avond. Wij en de aanwezigen wilden eerst wel eens weten hoe die
organisatie nu precies in elkaar stak. Dit
werd ons diets gemaakt door Dr. Van Latem,
geleid door vragen van de moderator.
AzG is ontstaan n.a.v. de onafhankelijkheidsoorlog van Biafra tegen Nigeria. Enkele Franse artsen namen toen het initiatief om de
plaatselijke bevolking medische hulp te bie-

Ze moeten 't weten
Woensdag 26 februari werd uitgekozen als ” Aktiedag voor de
gewetensbezwaarden ” , Aanleiding
waren de gevi’eesde K B ’s van mie
nister C.F. Nothomb. De verwachte verstrenging is niet mis. Zo
zou de gewetensbezwaarde zijn
instelling niet meer mogen kiezen. Zo is er de verlenging van
de dienst met 2 maanden» wat
in het slechtste geval een dienst
van 2h maanden zal opleveren»
Deze verlenging zou noodzakelijk
zijn omdat ook de gewone dienstolicht aan verlenging toe is.

Zowat 200 gewetensbezwaarden en
sympathisanten trokken dan ook
door de straten van Gent om aan
hun bezorgdheid en ergernis lucht
te geven. Interessant detailt
de gewetensbezwaarden werden die
dag extra gecontr oleerd. Om onwettige reden niet op zijn post
zijn betekent voor de gewetensbezwaarde » inhalen van de afwezige uren plus verlenging van
de burgerdienst met het dubbel
van de niet gepresteerde tijd.
En dan *s avonds t het debat. Het
begon al goed toen de PVV afgevaardigde Mevr. Lucienne Herman
haar kat stuurde. Maakten het
gespreksonderwerp uiti de problematiek van de legerdienst,
zijn nut, de reden van verlenging ( besparingen en gedaalde
nataliteitscijfers ), vrouwendienst. Dhr. G. Temmerman van de
SP deed de gedurfde uitspraak!

" De SP is tegen het leger en de
legerdienst
Wat de burgerdienst betreft kregen we de klassieke voorbeelden van de gewetensbezwaarde die zijn hele dienst
niets doen. " Alsof de gewetensbezwaarden het monopolie hebben
op de misbruiken " merkte een
panellid op. De vertegenwoordiger van de BDJ openbaarde daarop een geruststellend rapport
over misbruiken aan de VUB. Dhr.
G. Temmerman ontsluierde de fi«*
nanciële situatie! de gewetensbezwaarde krijgt 7ÖOO a Ö300 per
maand. Bovendien verliest hij
door de langere diensttijd later
anciënniteit in het beroepsleven.
Wie zei daar iets over gelijkheid?
De Liga voor de Rechten van de
Mens wees op al deze discriminaties, die door onze wetgever zijn
ingebouwd. Dit is wel in strijd
met het door dezelfde wetgever
goedgekeurde Europees Verdrag voor
de Rechten van de Mens,aldus de
Liga.Of zijn gewetensbezwaarden
geen mensen,zoals mijn buurman
s champerde.
Dhr. Van Wambeek tenslotte (CVP)
verwekte algemene hilariteit
toen hij - blijkbaar voor het
eerst- kennis nam van de toekomstige max.-periode ( 2 jaar,
zoals hoger vermeld). " Daar
moet ik toch eens over nadenken"
was zijn commentaar. Eén ding
is zekers hij zal er niet van
wakker liggen.
8. HCilde)

/

den, zonder onderscheid van ras of ideologie.
Dit initiatief kon (en kan) op heel wat sympathie en financiële hulp van de Franse bevolking rekenen en vond ook navolging in enkele buurlanden : in 1979 werden een Belgische, Nederlandse en Zwitserse afdeling
opgericht. Ook het werkterrein breidde zich
snel uit tot alle landen waar de bevolking
akute medische hulp nodig had : Midden Oosten, Zuid-Amerika en uiteraard nog steeds
Afrika. Financieel steunt de vereniging
vooral op giften, hoewel bepaalde projekten ook gesteund worden door de regering
of de EEG of een culturele organsiatie zoals Rotary of Lions Club. Eén Belgische'arts
zonder grens' verdient bvb. tussen de 25 è
30.000 Fr per maand + vergoeding van de
reiskosten, 'n Realistische basis voor een
idealistisch werk dus. Wie gaat er zoal
mee ? Uiteraard vooral artsen en paramedici (95 %) maar ook mechaniciens, techniciens
en architekten worden soms ingeschakeld in
een team, als dit nodig is voor het uitvoeren van de missie.
Op de uiteenzetting van Dr. Van Latem
volgde een video-panorama-uitzetting over
AzG in Tsjaad. Hieruit onthielden we vooral
de motivatie van de verschillende medewerkers : een avontuurlijke aanleg, bezorgdheid om de medemens, drang om nuttig werk te
verrichten en ontvluchten van de Westerse
consumptiemaatschappij waren de meest gehoorde motieven.
En dan de traditionele dia's : het echtpaar
Janssens toonde enkele beelden van hun'missiepost', een vluchtelingenkamp in Honduras
waar zij gedurende zes maand meedraaiden in
het gezondheidsteam. Zes maand lijkt kort
maar is noodzalelijk om een maximaal rendement te halen uit de artsen, in deze stresserende omgeving van Salvadoraanse vluchtelingen, bewaakt door vijandige Hondurese
soldaten. Hieruit blijkt ook de bijna fanatieke houding van de vereniging : leniging
van de medische nood staat centraal, en
hierin vervult elk lid van de vereniging
z'n contractuele verplichting. Dr. Klein
toonde enkele dia's van haar werk in
N'Djamena, hoofdstad van Tsjaad, waar ze 1

werk ?

0p woensdag 12 maart is het dan weer zover :
de ALGEMENE INFORMATIEDAG VOOR LAATSTEJAARSSTUDENTEN gaat opnieuw door in de Faculteit
/an de Economische Wetenschappen, Hoveniersoerg 4 te Gent.
Op deze dag wordt elk jaar aan de aanstaande
promovendi de mogelijkheid geboden om contacten te leggen die hen later van pas moeten komen bij het zoeken naar een plaatsje
op de arbeidsmarkt. Onnodig te zeggen dat
dit in deze tijd zeker niet eenvoudig meer
te noemen is.
Het Fakulteitenkonvent, dat dit jaar heeft
geopteerd voor een samenwerkingsverband met
het nieuwe 'Adviescentrum voor Studenten'
heeft dit initiatief steeds opgevat als een
tweedelige happening :
- Enerzijds is er de jobbeurs, waar grote
bedrijven van het Vlaamse land, alsmede openbare diensten, zich kunnen voorstellen
aan het jonge publiek ;
- Anderzijds is er de infobeurs, waar deskundige sprekers toelichtingen verstrekken
aan geïnteresseerde studenten met betrekking
tot hun toekomstmogelijkheden op de markt,
in alle sectoren ervan. Zowel de privé als
de staatsdiensten komen aan bod, met daarnaast ook nog een speciale voordracht over
sol 1icitatie.
Voor dit gedeelte staan volgende mensen in :
-Dhr. L. De Caluwé, directeur Philips Belgium N.V. : "Vlaams Bedrijfsleven : perspectieven voor de toekomst."
- Dhr. A. Heene, bedrijfsadviseur D.I.P.adviesbureau : "Solliciteren : hoe doe ik
dat ?"
- Dhr. H. Cabergs, adjunct-vast wervingssecretaris : "Een loopbaan in de openbare
dienst."
Voor de jobbeurs wordt ingestaan door het
Adviescentrum, dat een aantal grote bedrijven contacteerde. Maar ook andere zaken

jaar verbleef. Tsjaad staat zowat model
voor de werking van AzG: in enkele jaren
werd héér een gezondheidset uit de grond
gestampt dat nu de meest dringende nood opvangt.
Tot slot was het de beurt aan een zwarte
arts uit Ruanda om enige kommentaar te
leveren op het werk van AzG, vanuit zijn
positie als Afrikaan. Voorwaar het meest
interessante deel van de avond:
deze
arts voelde zich bvb. duidelijk wat verbeeld bij het zien van de diareeksen: hij
rierkte terecht op dat Afrika méér is dan
één ondervoede en hongerende ellende, indruk waarmee de meeste aanwezigen inderdaad in de maag zaten. Maar door het onderwerp van de avond was dit eenzijdige beeld
quasi onvermijdelijk. Toch 'n onbegrijpelijke reactie. Europa is ook meer dan de
achterbuurten van Glasgow of de schoorstenen van het Ruhrgebied. In het kort schetste hij nog eens de gezondsheidsproblematiek en het probleem van de inheemse artsen: de meesten van hen worden opgeleid aan
Europese universiteiten met een moderne infrastruktuur en 'moderne ziekten' als kanker en overvoeding, om maar iets te noemen.
In hun eigen land is deze kennis van nul en
generlei waarde. Een probleem waarmee ook
vele artsen van AzG te kampen hebben, en
dat uiteraard niet verminderd wordt door de
grote turn-over. Gezondheidszorg in Afrika
vergt een kompleet andere aanpak en het is
oor de artsen niet altijd gemakkelijk om
-eze mentaliteit eigen te maken, in de
korte tijd die hen slechts is toegemeten.
Toch eindigde deze Rwandees hoopvol: toen
hij in zestiger jaren terugkeerde naar zijn
land, na zijn Europese opleiding, waren er
welgeteld 3 inheemse artsen. Nu zijn er
neer dan 300, zodat het misschien ooit
mogelijk wordt dat AzG overbodig wordt.
En dit vormde dan het einde van deze geslaagde info-avond. Als uw interesse voor
AzG nu pas goed gewekt is, kunt u steeds
terecht bij Dr. Klein, lid van de vereniging en tevens studentenarts, St.-Pietersplein 7.
Dan hebben we enkel nog een kleingeestige
opmerking achter de hand om ook deze bespreking af te ronden: 50 Fr. toegangsprijs vonden we veel voor een dergelijke
avond, zeker wanneer daarbij een aanwezigheidslijst wordt bijgehouden om subsidies
te verantwoorden bij een of ander konvent.
Voila. Onder het motto: bij elk artikel
hoort een slot. En liefst een pikant.
L.A.
werden niet vergeten : de representatieve
vakorgansiaties, het leger, de Europese gemeenschap, etc.
Zoals blijkt is het programma van het conglomeraat F.K.-Adviescentrum dus wel iets
gevarieerder dan dat van een organisatie
als AIESEC die zich enkel op het puur economische richt.
In elk geval, 12 maart wordt een niet te
nissen dag voor iedereen die het serieus
leent met zij toekomst. Vanaf 14 uur en
doorlopend tot 17 uur, kan iedereen zichzelf komen overtuigen. Hou de affiches in
het oog .
Stefaan Wyckaert
--------------------------------------------- — ,,

Op woensdag 12 maart e.k. organiseren de
studentenwerking van de S.A.P. en S.J.W,
een diskussieavond met als thema: 'Naar een
hete lente? Een marxistische analyse van de
c risis.'
De sprekers zullen ingaan om de aard van
de crisis van de westerse landen, de politiek van de Belgische regering 1n dit kader,
de reactie van de Belgische arbeiders en de
rol van de studenten in deze maatschappelijke strijd.
Deze aktiviteit gaat door in de Brug om
20 uur.
Werkgroep Ongehuwde ouders en de Rechtskritische Werkgroep organiseren een voorlichtingsavond over de juridische situatie
van het natuurlijk kind :
DE AFSTAMMINGSWETGEVING NU EN IN DE
TOEKOMST, HET ARREST MARCKX, KNELPUNTEN IN DE NIEUWE WET.
Speciaal genodigde : PATRICK SENAEVE,
Prof. KUL en adviseur van de senaatscommissie van Justitie.
Plaats : Aud. C, Universiteitsstr. 4
Datum : Maandag 10 maart, 20.00 uur
Inkom : 50 fr.

LACH
PALEIS

° : compleet af te raden
+ : als u toch niets beter te doen heeft
++ s loont reeds de moeite om te zien,
maar is geen hoogvlieger
+++ : de betere film, boven de middelmaat
++++ : absolute aanrader
+++++ : meesterwerk, o wee, als u niet
gaat kijken

LOTERIJKOT

TROIS HOMMES ET UN COFFIN is uiteindelijk
gaan lopen met de meest begeerde César
van de Franse natie, zijnde die van de
beste film. Voor mijn part had regisseuse
(ik weet het; dat woord bestaat officieel
niet, maar ik lijdt niet aan sclerose)
C O L IN E
S E R R E A U d e prijs mogen delen
m e t Delville (Péril en la demeure), maar
één prijs voor -één film staat zoveel netter.
Bovendien heeft DRIE MANNEN MET EEN BABY
(coffin is eigenlijk mand) versierde ook
al een OSCARNOMINATIE voor de beste buitenlandse film. Mooi zo.

Standaard UJ Boekhandel

T -r

ST. BAAFSPLEIN 38, GENT. tel. 091/25 53 77

De bespreking van INSIGNIFICANCE kreeg u
enkele weken geleden al, maar Decascoop liet
de film maar niet op het doek los.
Een kleine recapitulatie dus maar.
Insignificance gaat over de fictieve ontmoeting van Marilyn Monroe (de actrice),
Mc Carthy (de senator), Di Maggio ( de
base-ballplayer) en Einstein (de prof).
De verfilming van het gelijknamig toneelstuk is aanvankelijk vrij grappig.Zo legt
M. Monroe aan Einstein de relativiteitstheorie uit,in ruil voor een blik op zijn
benen. Op het einde worden vooral de kwasiintellectuele noten en de karikatuur van
Di Maggio wel wat vervelend.

Toch:is regisseur ROEG een bijzonder groot
visuele filmer. De film vangt aan met een
uurwerkje dat in de ruimte bengelt; symbool
van de tijd , waarmee de hoofdpersonages
blijkbaar allemaal last mee hebben. De scène
van het vallend uurwerkje wordt over de
ganse film verdeeld. Uiteindelijk valt het
kleinnood in de riool. Schitterend voorbeeld van een sterk gevisualiseerd idee.
Het einde is buitengewoon lachwekkend maar
laat dat geen beletsel zijn om te gaan kijken.
INSIGNIFICANCE
Decascoop

+++

ELKE MAAND MEER DAN 300 BOEKEN
MET 50 % TOT 75 % KORTING.

.

A.

T O Y N B E E : A STU DY OF H lS T O R Y

H.

LO V EC R A FT:

K L IK S P A A N :

G R IE ZEL V E R H A LEN

STU D E N TEN TY PEN

R U S S IS C H E VERHALEN
W.

SH AK ESPEARE:

VERZAMELDE WERi

van 2395,- nu 995
van 650,- nu 199
van 900,- nu 249
van 900,- nu 295
van 3800,- nu 1900

MEER DAN 1000 BOEKEN NU AAN 100 FR.
MEER DAN 500 KUNSTBOEKEN NU AAN 195 EN 295 FR.
VAN DEN BERG: GEDANE ZAKEN
BRINGUIER: GESPREKKEN MET PIAGET
KAHN: HET KAHN RAPPORT
VONNEGUT K . : EDEN EXPRESS

van1095,
van 690,
van 530,
van 730,

=100,
=100,
=100,
=100,

=-91%
=-85%
=-80%
=-85%

MEER DAN 100.000 BOEKEN IN VOORRAAD.
WIJ BESTELLEN ELK BOEK? VAN WAAR OOK TER WERELD

DomPer
Voor het verhaal verwijs ik naar een
eerdere bespreking van collega H.B.(soms
ook B.H. }.
Maar wie
denkt dat het wedervaren van drie mannen,
opgezadeld met een klein meisje, hen niet
zal interesseren vergist zich deftig. Ik
stond aanvankelijk ook vrij wantrouwig
tegenover het gegeven, maar ik heb echt
genoten van deze low-budget-productie.
Temeer daar het prachtig uitgebalanceerde scenario, dat ook al een César op de
kop tikte, alle cliché's van het genre
vermijdt. Ook de acteurs doen het uitstekend, daarvoor werden ze beloond
met - u raadt het nooit- een paar Césars.
Eigenlijk hadden ze de baby er ook één
moeten geven. Vooral de scène waar ze
een plasje doet is onvergetelijk.
De fotogafie is ook al subliem; erg
contrastrijk en een scala van bruine
kleuren. Let ook op de afwezigheid
van invullichten ( die worden gebruikt
bij contrastfotografie, om de donkere
partijen toch iets bij te lichten).
N. Serrault bewijst dat komische films
best ook kritisch kunnen zijn. TROIS
HOMMES ETC. is eveneenseen originele
beschouwing van het klassieke rollenpatroon: de man Kan evengoed en met evenveel plezier de kinderen opvoeden. Geen
feministisch gezwans, maar een aangrijpend
en komisch werkstukje dat het levende
( dode, voor mijn part) bewijs is dat een
goede film niet noodzakzlijk veel geld
moet kosten. Ga gerust kijken naar de
vrijgezellen met hun mand, maar zoals
klein e kinderen moeilijke tijden meemaken
bij het krijgen van hun eerste tandjes,
zo ook hebben grote jongens problemen
met hun eerste luiers.

Opit

zwerven en komen uiteiadelijk tot de ultieme confrontatie. Maar zo eenvoudig is het
nu niet. De hoteldoder is een kei in het
simuleren en het raken van personen op
hun gevoeligste plaats. Die kantjes buit
fiij uit, want zijn uitdagers gaan er bijna aan tengronde. Zelfs als publiek vraag
je je af of hij het nu echt meent of je
in het ootje neemt. Hoe het juist afloopt
vertel ik lekker niet, anders is de lol
,
eraf.

Het Wisselteater is samen met Pantarei een
van de Lecocq-groepjes (wie herinnert zich
de voorstelling van het GUT in vorige Schamper) die voor het ogenblik in Vlaanderen
gestrand zijn en voor een stevige nieuwe
bries zorgen. Vorig jaar brachten ze *0utpost', een aangename voorstelling met veel
beloftes voor later. Die hebben ze nu ingelost.

Dit geheel wordt prachtig visueel gebracht
in een metalen landschap met een zacht,
schuinlopendde matras, het terein van de
valse geborgenheid van de hoteldoder. De
timing is quasi perfect. De belichting is
op en top inerde en brengt de nodige aksenten aan, ik denk maar aan het duel op
het einde en de handscene in het begin.
De muziek die gemaakt wordt op zelf inelkaar geknutselde instrumenten die op
paarden of motos lijken, is aangrijpend,
maar vergelijking met Paris-Texas is niet
uit de lucht. Toch (ik zou ik niet zijn
als ik geen kritische noot inbracht) zijn
de erbale prest^pies beneden alle peil.
Je moet vlot Engelse, Franse en Nederlandse talen of iets wat er moet voor door
gaan begrijpen en de monologen zitten
vaak qua gevoel en timbre verkeerd of ze
zijn teveel in zwart-wit.

Het verhaal, zover je van verhaal kunt
spreken, in het stuk is de jacht op een
hotelkiller van twee ’easy rider' figuren,
Mis ter Lone (a poor and lonesome cowboy)
en zijn helper, de gemakkelijk manipuleerbare. Ze hebben al jaren de wereld rondge-

Hoe vaak de akteurs voorbij gelopen worden door hun verhaal, muziek en dekor,
blijft het geheeV geestig en meer dan genietbaar. Alleen de vraag : '0ü est la
béte?’ of 'Ben ik het beest of jij of...'
kon ik niet beantwoorden, (frank Colman)

Soms heb je het gevoel echt naar iets fris
en levendig te kijken. Dit doorbreekt de
sleur en-i eeft je de kick dat teater echt
de moeite*waard is. Dit overkwam me omlangs in *0U EST LA BETE' van het Wisselteater.

IN HET
SPOOKKOT
ROETSBAAN
TROIS HÖMME} ET UN COFFIN ++++
Decascoop
DomPer

Breathless is de Amerikaanse versie van
Godards A BOUT DE SOUFLE. Voor sommigen
een pure verkrachting, maar zij vergeten
blijkbaar wel dat Mc. BRIDE (regisseur)
niet Godard i s .

Mooie jongen RICHARD GERE (An off. & a
genleman,The cotton club) rijdt met een
gestolen Porsche zijn vakantieliefje
achterna. Een flik merkt echter diens
exueberant rijgedrag op en zet de achtervolging in. Gere vlucht, maar rijdt zich
vast. Per ongeluk (?) doodt hij de flik.
Gere vervolgt zijn weg en vindt zijn
vakantieliefje/studente VALERIE K A P R i S K Y
Zij moet echter niets meer weten van deze
tweederangsdief en play-boy zonder stijl.
De onbeschofte Gere dringt echter aan
en (zoalsdat alleen in films gebeurt en
nooit bij mij) Valérie geeft toe, zij
het niet onvoorwaardelijk.
De flikken zitten steeds dichter op de
hielen van Gere, zodat Gere en Kaprinsky
moeten vluchten naar Mexico. Maar Gere
zal wel zijn laatste adem uitblazen want
K apr i s k y ' s geweten is blijkbaar sterker
dan haar liefde.
Dit bijzonder banaal scenario is evenwel
sterk verfilmd. Met bijbehorende prachtige
klankband mag Breathless wel eens tot de
betere Amerikaanse film gerekend worden.
En zeggen dat ze daar rommel maken zoals
Porky's en St. Elmo's fire.
Gere is fantastisch en Kapri s ky is erg
verleidelijk (ondanks haar stevig gebouwd
lichaam). Wat belet u om deze reprise te
zien?
BREATHLESS +++
Calypso , 15 en 20 uur
DomPer
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BAMBA

Zoals beloofd, krijat de dansfa-t
naat een,weliswaar su^ier overzicht van het dans festival. Eerst
'noet ik, volnens mijn deontoloqogische kode (het ik die al qetekend mijn waarde hoofdredakteur?),
een fout uit mijn voria artikel
rechtzetten nl. De première is
niet van Barbara Duyfjes, naar
wel van Ria De Corte
Donderdaa 6/3
LE VOL D ’UNE VERITE TETUE(première)
een produktie waarin de danseres,
Ria De Corte, een konfrontatie aanqaat met 'dinqen' in een tijdloze
arena van zichzelf, waardoor demarinaliteit van het individu bloot
komt te liqqen.
Vrijdag 7/3 {hetzelfde als qisteren.
Zaterdag 8/3{WASSEN
het succesnummer van het voriq
beweqinqsfestival die voor het
laatst te zien is. Een produktie
waarin een daadaqelijks handelinq
qeëstetiseerd wordt tot een mathematische schoonheid.
Maandaq 10/3{ WET FEATURES
voor deqene die tijdens de Gentse
feesten de tweedames Dtyfjes en
Marcus qemist hebben, een nieuwe
kans om zich te laten meeslepen
door een tweeling in liefde, haat
en water. Cynisme en mooiheid
troef.
dins- en woensdag H e n 12
PERFORMANCE WORKSHOP ingericht
door het GESTUT. Lisa en Barbara leren ons tweelingtje spelen.

Het NTG is er weer eens ingeslaagd
een mooie teatertekst te verkrachten.
Na een succesrijke 'Peter Pan' en een verbeterde uitgave van 'De Koning Sterft',
waren de verwachtingen voor 'Demonen' van
Lars Noren hoog gespannen. Te meer dat Noren aangekondigd werd als DE moderne teaterschrijver die overal in het buitenland roem oogstte en nu eindelijk Vlaanderen aandeed.

Woensdag 12/3
bezweet van improvisatie en onderzoek WASSEN we ons opnieuw.
Donderdag 7/3
DE ZUIL VAN VOLTA
De nieuwe danserije, een hoogtepunt uit het Nederlands danswereldtje, toont ons kontrasten en wisselwerking tussen mensen.-

'Demonen' is het bittere, cynisch verhaal
van twee koppels. Een spiritueel-sado-masochistisch paar van middelbare leeftijd
dat elkaar met woorden afmaakt. Hij, Frank,
vuurt brandende pijlen af op de zwakke
plaatsen van Katharina, die ze,schijnbaar
ijskoud, beantwoordt met sfriemende emotieslagen. Zo gaat het verder.

Zaterdag 15/3 MIDI MINUIT
Een samenlopen van twee verschillende danswijzen, waarbij
de spanina evolueert naar beweging.
Maandag 17/3 SLEEP TIGHT
Ons duyfje is er terug maar nu
slaapt ze, ssst. Uit haar slaap
haalt ze energie zoals het autistisch kindje Joey.

Ze kunnen niet anders meer dan elkaar om
de oren slaan, maar wel met stijl. Die
stijl is prachtig weerspiegelt in het
mooie design-dekor en dit is ook het enige
goede aan heel de produktie. De relatie
begint te escaleren als de onderburen,
Jenna en Thomas, een doodnormaal gezinnetje met een post-68 syndroom op bezoek komt. Zij kunnen deze hardheid niet
aan en flippen elk om beurt. Naar het einde toe krijgt de toeschouwer bijna een
droomscene waarin een partnerruil, idylisch,
teder en zacht gepresenteerd wordt. Is dit
geen mooi gegeven? Waarom dan de titel
'Demomen'? Overal in de produktie komt
het verleden als demonen opdagen en bepalen de loop van het stuk.

het stuk als een bloemzak in elkaar en
rordt verveling troef. De enige akteur
die een beetje standhoudt is Hugo Vanden
berghe.

Wat doet het NTG met dit gegeven? Ze maken van dit drama een komedie op het randje af van de smijt-en taartjestoestanden.
Dit kan best leuk zijn, maar het is niks
meer dan een wegvluchten van Noren. Vooral als de laatste hindernis, 'de droom',
moet genomen worden, zakt deze visie van

Dat het NTG, Noren op het programma heeft
gezet, is meer dan lovenswaardig; maar
diezelfde Noren niet presenteren zoals h
hij is- wat de redenen ook mogen zijn- is
verwerpelijk. Ik hoop dat ze hiermee rekenig houden bij het hernemen, volgend
seizoen, als ze het hernemen (frank C.)

Wat voor leuke kapstokjes Herman Gillis
ook bedacht heeft, het vliegtuig, het
slipje, hij heeft
zijn taak als regisseur ontvlucht£^heem ik kwalijk. Zelfs
een leuk dekor aanvaard ik niet als doekje voor het bloeden.

n

Dinsdag 18/3 HEAVENLY BODIES
Lisa Marcus doet het ook eens
op haar eentje, maar wel absurd, humoristisch en buitenaards .
Donderdag 20/3 IL CORTILE
Daar zijn de Italianen eindelijk.
Hun zuiders bloed en hun danskunst grijpen me om het hart.
Zaterdag 22/3 ZESSERES
een gratis maar korte voorstelling op muziek van Union
dus echt Vlaams en hierna mogen
we zelf de beentjes strekken.
Het spijt me zeer lieve moderne
dansliefhebbers, van mijn hoofdredakteur kreea ik echt niet meer
plaats, dus zien is de boodschap.,
(uw nederige franc colman)
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