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rugpijn - part one .
Aan de universiteit durven zich nogal
eens kleine schoonheidsfoutjes voordoen.
Bedoeling in R.U.G.-pijn is natuurlijk
deze misklonen aan het licht te brengen.
Helaas,3 maal helaas voor de R.U.G. maar
alles schijnt erop te wijzen dat we aan
die enige Vlaamsche universiteit met een
respektabel aantal van die vergissingen
ziten.
In dit eerste deel willen we de
Blandijn onder ogen nemen.Bedoeling was
natuurlijk het volledige gebouw in 1
artikel te behandelen.
Doch dit is
onmogelijk gezien de penibele toestanden
die we op de lokatie aantroffen.
Zoals
iedereen
wel
weet is
deze
dikke
kwarteeuwerjSterexemplaar ^an gewaagde
en doordachte architektuur, één van de
belangrijkste
Gentse
universitaire
gebouwen. Naast de talloze seminaries en
lokalen bezit de Blandijn ook 5 grote
auditoria. In theorie beschikken al deze
auditoria over een volledige technische
akkomodatie.
Zo zou men bvb.
in ieder
auditorium films kunnen projecteren.
In
praktijk is dit slechts het geval in
aud.C en in Aud.E.
Nu zou
iedere
intellueel natuurlijk denken dat beide
zalen een projektor hebben en aneks
operateur, haha. Niets is minder waar.
We
beschikken,in theorie welliswaar,
over 2,jawel twee projektoren.Een 16mm
apparaat en een 35 mm gigant. De 16mm
projektor is reeds verschillende malen
gevraagd in het museum voor industriële
archeologie.Het apparaat is zo antiek
dat het beslist een blikvanger wordt bij
de volgende opendeurdag aan de RUG. Het
toestel
heeft alle recht,gezien z'n
anciënnitéit, om met de regelmaat van de
klok tilt te slaan. Wat wil je,het enige
apparaat dat we bezitten wordt konstant
heen en weer gesleurd tussen auditorium
C en E. Maar wat met dat luxe-exemplaar
dan.
Ja,
zoals
hoger
geschreven
beschikken we ook over een gigantisch 35
mm.apparaat.
Het gigantische toestel is
in de grond gemetseld en bevind t zich
achteraan Aud.E. Het betreft een toestel
van superbe^tkwaliteit,dat hoeft geen
betoog. Dat'in perfekte staat is ,is ook
duidelijk,daar het in de laatste 26 jaar
nog nooit gebruikt is.
Pardon ? A
nee,zie je het apparaat is namelijk zo
opgesteld dat de projektiestraal in een
hoek van - naar schatting
van
onze
thuis-ingenieur- 11 46'. Helaas , alweer
helaas want men beschikt namelijk niet
over
een
projektiescherm die
deze
invalshoek korrigeert. Bijgevolg krijgen
we een Louis De Funes met Rambo allures.

knal-zaal.

In de wandelgangen van de
Blandijn
vernamen we dat aan deze miskleum niet
veel aandacht besteed wordt. Want het
zat immers in de begroting van het
gebouw. Ah,de begroting.
En wat heeft
die
begroting
dan
nog
wel
meer
goedgekeurd
?
Gezien
de
penibele
financiële situatie waarin de pluralistische intellektuele werkwinkel
zich
bevindt zou het opportuun geacht kunnen

TD's zijn zowat de meest beoefende vorm
van ontspanning in het studentenmilieu.
Deze hoogst verderfelijke vorm van ontspanning gaat meestal door in duistere
krochten, alwaar de geur van verschaald
bier en stinkende tabak samen met overluide, tot haast dierlijke ritmische beweging aanleiding gevende ketelmuziek
een meestal zeer prettige omgeving weet
te creëren. Van alle dergelijke gelegenheden zal de concertzaal van het cultureel centrum Vooruit wel de meest bekende zijn. Maar precies met die zaal
schijnt er de laatste tijd een en ander
mis te zijn.
Toen de rechtsfaculteit er een tijdje geleden zijn openingsteedee organiseerde,
bleken de tafels bepaald smerig te zijn,

worden deze projector te verkopen. Met
de opbrengst kunnen we
dan
zo'n
parabolisch scherm aanschaffen.Het zit
toch niet in de begroting.
Als er én elektriciteit èn een zaal en
een operateur voor handen is dan krijgt
men normaliter gezien een vlekkeloze
filmprojektie.In theorie. De projektiestraal
moet
dus door
een
kleine
vierkante opening. Helaas veel te klein.
Want menigmaal blijven stukken van de
film achter in het projektielokaal.
De klank waarop we onthaald worden valt
het best te vergelijken met de klank die
uit de megafoon van het VVS komt. Wat is
er gebeurd met die grote luidsprekers ?
Onderzoek
wees
uit dat die
grote
luidsprekers in aud. C staan. En er dit
jaar zeer intensief gebruikt worden
(6
keer).

A.L

was de kast voor de persoonlijke bezittingen van de medewerkers te klein, en
bovendien tamelijk onwelriekend, was de
zaalverantwoordelijke slechts zelden aanwezig, en waren de nooduitgangen niet
verlicht. De verantwoordelijken van de
faculteitskring (VRG) protesteerden tegen die mistoestanden, en bij de volgende
TD was er inderdaad een en ander verbeterd,
althans op de voornoemde punten.
Er bleek echter nog een ander, en veel
ernstiger probleem te zijn : het huurkontrakt dat de Vooruit aan de verenigingen
voorlegt bevat namelijk een clausule die
het cultureel centrum vrijstelt van elke
verantwoordelijkheid : art. 11 - "Het centrum kan door de huurder niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade uit
welkdanige oorzaak ook, ze weze van contractueleof van buitencontractuele aard,
of uit oorzaak van een misdrijf : de huurder vrijwaart het centrum tegen eventuele
schade-eisen van derden die voortvloeien
uit het gebruik van de zaal". Met andere
woorden, als het plafond instort, is de
organiserende vereniging verantwoordelijk.
De Vooruit treft geen blaam. Het VRG is
erin geslaagd die clausule voor haar volgende TD's te laten schrapen, maar U moet
er wel rekening mee houden dat dit niet
geldt voor alle verenigingen. Als U een
activiteit organiseert, denk er dan wel
aan het contract te lezen.
JDC

Johan Anthierens stelt het BELGISCH DOMDENKEN voor in de Blandijn, aud. D.
Datum : woensdag 3 december, 20 uur
Organisatie : Jongsocialisten RUG
Inkom : 50 Fr.
Opbrengst voor DE MORGEN !!

SocialeSector

re d e lijk . . . . d e b ie fs tu k w a s een b e e tje ta a i.

maar.deviszoot waslekker!
Hoezee, hoezee, onze universiteit heeft
er weer een restaurantje bij. "De Kleine
Brug" is geen sinterklaasgeschenk, maar
wel een product van een voorzichtig en
vooruitziend
marketingbeleid.
Het
broertje van de Grillade
zit
onder het van oudsher bekende restaurant
"De Brug". Tot vorig jaar bevond zich
daar
nog
het
illustere
professorenzaaltje,
een
restaurantje
voor onze dappere docenten die er voor
dubbel zoveel geld ongeveer hetzelfde te
vreten
kregen als de studenten een
verdieping hoger. Zij genoten voor die
prijs echter het bijzondere voorrecht er
te mogen dineren in splendid isolation
van de studenten.
De tijden zijn echter veranderd, en koel
management
neemt de plaats in
van
dergelijke
nobele
tradities.
Het
professorenzaaltje was minder lucratief,
en
dus werd het omgebouwd tot een
restaurant voor de meer begoede student,
die aldus eventueel het voorrecht zou
kunnen
genieten
professor X
(geen
familie
van de notaris!) met
zijn
ellebogen in de zabaglione te
zien
zitten, of assistent Y (een verre neef),
die de dochter van ambtenaar Z op zit te
vrijen.

Dit editoriaal had U in feite vorige
week al moeten hebben, maar helaas, de
techniek liet ons in de steek. De vorige
Schamper, nummer 234 was de voor de
meesten onder U de eerote in drie weken.
Het nummer daarvoor, dat ook 234 heette,
maar dat was dus fout, word grotendeels
door mij ingehouden. Niet omdat wij een
papierslag voor De Morgen organiseerden,
maar omdat die Schamper een artikel
bevatte
("Tante Theo
(4)") dat door
sommige personen of verenigingen als
beledigend
kon ervaren
worden,
en
trouwens ook als dusdanig ervaren werd.
Om die reden heb ik beslist de verdere
verspreiding van dat nummer stop te
zetten.
De
redactievergadering
bevestigde
naderhand
unaniem
die
beslissing.

Feit
is
dat
de
grillade
een
succesformule is. Men zit momenteel om
en
bij de 94 verbruikers per dag,
hetgeen
op een jaarbasis
van
200
productiedagen een winst van ongeveer
2.700.000 BF. zou moeten opleveren. De
bedoeling
is met "De Kleine
Brug"
minstens
hetzelfde
resultaat
te
realiseren. De aanpak is echter enigzins
verschillend : "De Grillade" richt zich
meer op de liefhebbers van een fastfoodkeuken,
terwijl "De Kleine Brug" eerder
een klassiek restaurant wil zijn. Wij
konden in elk geval vaststellen dat het
eten er tegenover het professorenzaaltje
kwalitief enorm op vooruitgegaan is.

Hetzelfde geldt voor de prijzen, hoewel
die nog altijd aanzienlijk lager zijn
dan
in
een
gewoon,
vergelijkbaar
restaurant.
Bovendien kan men in dit
geval niet stellen dat het een asociale
maatregel is een dergelijk restaurant te
beginnen, wat met de grillade misschien
wel een beetje het geval is. "De Kleine
Brug" springt minder in het oog van de
hongerende
beursgerechtigde
zonder
beurs.
Bovendien
worden
sociale

contacten
tussen
proiessoren
(het
vroegere
publiek
van
het
professorenzaaltje,
dat hopelijk blijft
komen)
en
studenten
erdoor
bevorderd. Voor zover die studenten zich
een dergelijk etentje kunnen permiteren
natuurlijk.

Maakt de rest van de Sociale Sector
winst, met het restaurant Overpoort is
dat niet het geval. De glazen blokdoos
is nog steeds een reus met lemen voeten,
en
video's
noch
opgehangen
piramidetenten (of hoe noem je zo'n
ding?) kunnen daaraan verhelpen. Daarom
wordt
er
voor de
zoveelste
keer
gereorganiseerd
: deze keer worden de
toonbanken opgesplitst. Vanaf januari
zal
zelfbedieningstoog
1
de
"groententuin" gaan heten, en U kunt er
zowaar groenten krijgen, koude schotels
en biefstuk.
Toog 2 wordt voortaan de
"oven", en men verkoopt er gratins,
schnitsels
en
ovengerechten
(hoe
verzinnen ze het?!). Toog 3 tenslotte
brengt de gerechten die nergens anders
terecht komen.

JDC
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Wij zijn dus een beetje beschaamd,
en
hierbij wil ik, ook in naam van de
redactie,
mijn
verontschuldigingen
aanbieden aan alle personen die zich
door dit artikel in hun kruis getast
voelen. Wij zullen het nooooit meer
doen, (zonder reden).
Niettemin, aan al dit gedoe hebt ook U
een beetje schuld, gij trouwe lezer, RUG
student(e). Schamper wordt gemaakt door
een redactie die nauwelijks meer dan
tien mensen telt. Niet dat dat te weinig
zou
zijn om uw
wekelijkse
portie
leesgenot
(nou jaa) klaar te stomen,
maar het is in elk geval te weinig om U
de diepgaande artikels,
de pikante
interviews, de briljante reportages te
brengen waar wij zo graag trots op
zouden zijn.

Met andere
woorden
: wij hebben U
nodig, en om heel konkreet te zijn; we
hebben
ondermeer
een
eindiedacteur
nodig. Dat is dus een persoon die, naast
de
artikels die hij zelf eventueel
schrijft,
ook de artikels van zijn
collega's naleest,
ze verbetert
op
skreif- en
sientaktise
fauten,
die
eventueel wijst op dingen die niet door
de morele beugel kunnen. De redactie
vindt in haar eigen rangen immers niet
zo gauw iemand die aan die laatste
vereiste voldoet. Maar dat is nog lang
niet alles. De redactie bevat in haar
huidige
vorm een (1)
meisje. / Dat
houdt in dat er binnen deze redactie een
groot
vermoeden
heerst
dat
een
aanzienlijk deel van onze vrouwelijke
medestudenten tamelijk analfabeet is. De
examenuitslagen
bewijzen ons
echter
regelmatig het tegendeel. Bovendien zijn
de meeste vrouwelijke studenten terug te
vinden in de faculteiten Letteren en
wijsbegeerte, Rechten en Politieke en
Sociale Wetenschappen.
Toevallig
de
faculteiten waar het grootste deel van
onze redacteurs vandaan komen.
Met andere woorden, waar zitten die
meiden gvdmljrdd. We zouden zo graag aan
positieve discriminatie doen. Wat niet
betekent dat U nu direct naar de dokter
moet
hollen
voor een
sexoperatie,
homo sapiens van het mannelijk geslacht
die bovendien ook nog RUG student zijn,
zijn nog altijd meer dan welkom bij ons.
Overeenkomstig onze tradities zullen wij
U over de drempel dragen (of sleuren,
maar dat is afhankelijk van uw omvang),
waarop
U een schone
carrière
van
onbezoldigd
journalist
in
studentenaangelegenheden
wacht.
Alle
deuren zullen voor U opengaan,
personen
van het geslacht dat uw sexuele voorkeur
wegdraagt zullen U te voet vallen
(zelf
meegemaakt), met een nauwelijks merkbare
trilling
in
hun
stem
zullen
de
dorpskneuters
U eerbiedig vragen of
da ghi nu veur de gazette werkt.
Er
eventueel, als het de hoofdredacteur (ik
dus) behaagt, krijgt U zelfs eens een
gratis bioscoopticketje.
Wij
hebben
gezegd, ugh.
t
JDC

levende muren
Dit is een must.
Dit is een absolute
aanrader voor elke Gentse student die
dit adjectief waardig wil zijn.
Het
doet er niet toe of je nog maar een paar
weken of al flink wat jaren in de Gentse
mallemolen meedraait, hier kun je niet
omheen.
Dank
zij bovenstaande holle woorden
weten jullie nog steeds amper waarover
ik het heb, maar dat zal wel beteren als
jullie het nog wat lijntjes volhouden.
De dubbeltentoonstelling waarover ik het
zal
hebben en waarvoor
nogal
wat
publiciteit gevoerd werd (o.a. met een
hippe kleurenfolder) omvat 2 delen.
1. Wat'n leven binnen die muren!
(Gent
tussen 1100 en 1350)
2. Industriële archeologie in Belgie.

"Wat
'n leven binnen die muren" heeft
het over hoe Gent ontstaan en gegroeid
is, vanaf de prehistorie tot ca.
1350.
Het
hoofdaccent wordt op de
volle
middeleeuwen
(1100-1350) gelegd.
Deze
beide jaartallen zijn niet willekeurig
gekozen.
Ca. 1100 werd er een ringwalversterking aangelegd en in het begin
van de 14de eeuw was Gent aan een nieuwe
en grotere stadsversterking toe.
De tentoonstelling omvat 4 delen.
Er
wordt begonnen met een aperitiefje over
het archeologisch onderzoek in Gent.
In
een tweede deel wordt het ontstaan en de
groei van Gent visueel uitgewerkt.
In
tegenstelling met de 2 laatste deeltjes
is men hier ook met archeologisch materiaal van buiten het Gentse stadscentrum
(= de Kuip) komen aandraven.
B.v. de
Blandijnberg...
Deel 3 toont hoe Gent
gegroeid is van een burcht met wat huizen en kerkjes er om heen naar één van
de grootste steden van West-Europa (met
60.000 inwoners toen). Er wordt dan ook
veel aandacht geschonken aan de stratenen percelleringsstructuren en aan de abdijen en hun impact op het stedelijk
groeiproces.
Het laatste deel behandelt
de gewone mens in dit alles.
Je maakt
kennis met zijn dagelijkse leefwereld
(wonen, voeding, arbeid...) en zijn relaties met de kerkelijke en wereldlijke
overheden.
De organisatoren zijn er in geslaagd om
met behulp van archeologische vondsten,
plannen, maquettes, tekeningen (van b.v.
een aantal Gentse poorten die in de 19de
eeuw gesloopt werden),
fotomateriaal...
een geheel op te bouwen waar het grote
publiek ook wat aan heeft.

O U D M A A R G O ED
Op de tweede en derde verdieping vind je
de andere helft van deze tweeling, "Industriële Archeologie in Belgie."
Ons
land is in de 19de en 20ste eeuw, één
van de meest gefndustrialiseerde landen
op deze wereldbol geworden, en dat kun
je ook nu nog merken.
Naast een aantal
negatieve gevolgen (milieuverloedering,
schafle voor de gezondheid...) heeft het

lezersbrief
REKLAME voor eigen ZWETS*^,.
In Schamper nr. 234 versheen een arfclkei onder de hoofding "Advocaatje
^
spelen" waarin gesteld werd "...
rechtshulpboetiek een ludiekere benaming voor " w e t s w i n k e l A l d u s
wordt geïnsinueerd dat de rechtshulpboetiek ontsproten is aan Wetswinkel -SOJUWE (socio-juridische
werkgroep) ontsproten is. Niks is
minder waar. De initiatiefnemer
D. Thaler , stelt zelf in De Morgen
17/11/86: "Er kan van samenwerking
geen sprake zijn omdat de WetswinkelSojuwe een politieke instelling heeft.
Wij zijn inderdaad niet vies van politiek. Wij menen dat er een leemte
in de rechtshulp bestaat: nog steeds
is er geen recht op recht; en dit is
in wezen een politiek probleem en
als contesterende beweging is het
niet onze taak deze leemte op te
vullen door te pas en te onpas advies te verlenen.
De rechtshulpboetiek heeft dus resoluut gekozen voor een a-politieke
houding: men pakt er elk juridisch
probleem aan. Ons inziens dreigt men
aldus de leemte in de rechtshulp te
verdoezelen in plaats van mensen er
attent op te maken. Ook dit is een
politieke stelling, maar dan onuitgesproken.Adviesverl ening en rechtshulp zijn voor ons een hulp aan de
rechtzoekenden maar ook een belangrijk actiemiddel. Daarom hebben wij
geopteerd voor adviesverlening inzake
huurproblemen. Wij zijn hiervoor bereikbaar elke donderdag, Fonteineplein 30, 18.00h. tot 20.00h.;
elke vrijdag: 18.00h. tot 20.ÓOh.
Wie verder geïnteresseerd is in de
werking van de Wetswinkel-Sojuwe

-------------------Standaard
Boekhandel

ook zeer belangrijke positieve konsekwenties voor ons meegebracht (stijging
van de levensstandaard en -verwachting,
een grotere mobiliteit...).

Sint Baafsplein 38

Als je in Gent eens goed om je heen
kijkt, merk je nog heel veel van die industrialisatie. Tot in het stadscentrum
toe! Denk maar eens aan de St.-Pietersnieuwstraat,
de Blandijnberg (voorheen
Batavia, een beruchte krottenwijk),
de
decascoop (vroeger stond er een textielfabriek) , de Kantienberg die nu opgeruimd wordt en het Gravensteen dat in de
19de eeuw een fabriek bevatte.

®

WAT 'N LEVEN BINNEN DIE MUREN
INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE IN BELGIE
in de St.-Pietersabdij, St.-Pietersplein 9, Gent.
openingsuren : 9 . 0 0 - 1 2 . 3 0
13.30 - 17.30
niet op maandag,
25 en 26 december, 1
en 2 januari.
Inkom : 20 fr. (studentenkaart)
nog tot 18 januari 1987.
G.D.

kan ons dinsdag 2 september opzoekei:
op het Fratersplein nr. 6 om 16.30h.
Dan gaan wij van start met een
initiatiecursus huurrecht. Ook zal
■^r plaats zijn voor nieuwe initiatieven. Wij denken bv. aan een ludieke discussieavond, een scheld_oratorium enz.
G. Al liet, namens Sojuwe-wetswinkel
SCHAMPER is het officiële pluralistische informatieblad voor studenten van
de Rijksuniversiteit Gent. De redaktie
bestaat uit vrijwilligers en komt iedere vrijdag om 13 u en iedere maandag
om 20 u 30 samen in het studentenhuis
DE BRUG, Sint Pietersnieuwstraat 45,
derde verdieping. Lezersbrieven zijn
welkom op bovenstaand adres. Naamloos
is prullenmand. Op verzoek en bij ernstige motivering laten wij uw naam weg.
SCHAMPER wordt gekontroleerd door een
redaktieraad die bestaat uit twee leden
van de Gentse Studentenraad (Dominique
Bernard en Mark Coucke) en drie leden
van de redaktie (Jan Du Chau, Geert
Huysman en Dominic Pertry: Voorzitter).
KLACHTEN omtrent de inhoud en het beleid van dit blad moeten ter attentie
van de verantwoordelijke uitgevervoorzitter op bovenstaand adres worden
verstuurd.
ADVERTENTIEDIENST: voor alle inlichtingen zich wenden tot SCHAMPER-REKLAME op bovenstaand adres of telefoneren naar nummer 23.93.97.
H00FDREDAKTEUR (ad interim):Jan Du Chau.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER (ad interim):
Dominic Pertry.
REDAKTIE: Ann Geeraert, Wim Tessier,
Rudi Moreels, Willy Aerheydt, Koen Dewanckele, Geert Huysman, Gert Defever,
Arne Lauwers, Paul Sierens en Mark
Cromheecke.
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Meer dan 100.000 boeken
in voorraad
Elke maand meer dan
300 titels
met 50-75% korting
Wij bezorgen elk boek van
waar ook ter wereld

De tentoonstelling zelf beslaat heel
België en dat is ongetwijfeld te véél
voor wie alles eens goed wil overzien.
De 9 provincies (zo kwaaie gasten zijn
die Walen nu ook weer niet!) komen aan
bod en het is dan ook beter vooraf een
keuze (bv je eigen provincie en Gent) en
eventueel later eens terug te komen.
Industri'èle archeologie is -in weerwil
tot zijn wat afschrikkende benamingtoch een heel interessant iets.
Nog
niet zo lang geleden werd alles wat niet
meer industrieel gebruikt werd, op grote
schaal afgebroken (meestal kwamen er
oerlelijke parkeerterreinen voor in de
plaats)
en indien er niet opgepast werd
zat het er dik in dat er nauwelijks iets
zou overblijven.
Daar is gelukkig wat
aan veranderd.
Overal ontstonden er
specifieke musea en in een aantal gevallen is men zelfs toe aan renovatie en
herwaardering
van arbeiderscités
en
industriële complexen.
Denk maar eens
aan tentoonstellingen die in leegstaande
fabrieksruimten en -rufnes worden georganiseerd
(Antichambre 1986,
22 ha.
kunst in een leegstaand Drongens fabriekscomplex) .
Andere voorbeelden die
met veel belangstelling (ook vanuit het
buitenland) worden bekeken, zijn de Dijlemolens te Leuven (nu een wooncomplex),
het
neo-barokke
Zuiderpershuis
te
Antwerpen dat een onderkomen biedt aan
het Nieuw Ensemble RaamTheater en het
pas
geopende Museum voor Fotografie
(Antwerpen) in een voormalig pakhuis.
Je merkt het, creatief zijn ze hier wel!
En als ze nu ook nog van overheidszijde
(Dewael en co.) wat meer willen meewerken, zitten we al een heel eind verder.

Wie ook maar iets meer wil weten of begrijpen van deze merkwaardige stad, haar
groots handels- en industrieel verleden
van heden (want Gent is nog lang niet
dood!) weet wat hem/haar te doen staat!

9000 Gent

Standaard
B oekhandel
U w b o e k v e rk o p e rs

me'-

seoA ce

I

De China-manie in het vrije westen,
en
in Gent in het bijzonder woedt vrolijk
verder, ook in de literaire wereld.
Vertalingen
uit het Chinees
worden
steeds couranter,
en dan denken we niet
alleen aan Chinese kookboeken of aan
kijkboeken
over
Oosterse
sexuele
hoogstandjes. Men begint nu ook recent
literair werk uit China uit te geven, en
met recent bedoelen we geschreven na de
culturele revolutie.
Een goed voorbeeld
daarvan is de roman "Zware Vleugels" van
de in 1937 geboren schrijfster Zhang
Jie.
Voor ze in 1978 debuteerde met haar
eerste verhaal "Muziek van de bossen"
was ze werkzaam als ambtenaar op het
ministerie van industrie. Ze gebruikt de
daar opgedane achtergrondkennis trouwens
in dit boek: een aantal personen met
de
meest
diverse
maatschappelijke
achtergronden worden door haar gebruikt
als referentiekader voor de beslissinge
genomen door de ambtenarij. Het boek i

Zware vleugels
Znang Jie

geschreven in een vlot weglezende stijl,
met een verhaal dat gesteund wordt door
een aantal subplots die de aandacht
gaande houden.
Dat
ervaring
van
binnenuit
niet
noodzakelijk een pluspunt is blijkt hier
duidelijk :
de voorbeelden,
en de
zedenlessen die er uit getrokken worden
zijn veel te exemplarisch en zwart-wit
getekend. Denk echter niet dat het hier
om een "De Collega's" op zijn Chinees
gaat.
Men zou dit werk maatschappij-kritisch
kunnen noemen,
en gedeeltelijk is dat
ook zo,
sommige passages geven een
weinig positief beeld van het moderne
China
: "...
Daarvoor heb je goede
connecties
met de
verantwoordelijke
personen
in de administratie en de
distributie nodig. Als je op goede voet
met hen staat loopt alles van een leien
dakje. Als het erom gaat dat ze op het
juiste tijdstip leveren, doen ze dat
misschien. Als het erom gaat de dingen
wat vroeger te krijgen, valt dat ook te
leveren. ..."
Bij nader toezien blijkt er aan deze
kritische
instelling een reukje
te
zitten.
De vernieuwende kaders,
die
toevallig
alle tijdens de culturele
revolutie in ongenade gevallen waren,
zijn hier de helden die moeten optornen
tegen een achterlijke administratie die
het nog bij Mao en de Daqing-doctrine
houdt.
De maatschappijkritiek
wordt
gebruikt
als
kruiwagen
voor
het
propageren
van een
nieuwe,
meer
kapitalistisch geleide economie. Hetgeen
voor de westerse lezer wel wat hypocriet
overkomt.
Bovenstaande kritiek neemt echter niet
weg
dat "Zware
Vleugels"
een
fascinerend boek is. Zhang Jie beheerst
haar
vak,
en als
je de
subtiele
regimeverheerlijking anticipeert blijft
er een interessant beeld over van een
natie die voor de meesten onder ons in
het
beste geval tijdens een
strak
geleide vacantiereis kan gezien worden.
Een aanrader dus, ook al omdat er niet
zoveel recente romans uit het Chinees
vertaald zijn
JDC

"ZWARE VLEUGELS"
Zhang Jie,
de Geus/EPO,
Breda, 1986, 798 BF.
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ONLANGS WAS ER NOG DE BOEKENBEURS IN ANTWERPEN, HOE BELANGRIJK IS DIT VOOR U ALS
SCHRIJVER?
Ja, als je je er laat zien kan dat veel
helpen. Zaterdag was er dus de opening
en heb ik die literaire kwis van de
Morgen gedaan, en pal daarachter de
Flair. Iets wat ik vroeger nooit zou
gedaan hebben. Ik vind dat een kutblad. Ik heb er trouwens nog over geschreven in de Zwijger dat het het
slechtste blad is aller tijden.
HET VULT EEN BEPAALDE MARKT
Zo zit dat, en het is goed gemaakt ook.
Nu, ze gaven een Flair-Lunchshow op de
boekenbeurs, en dat was allemaal heel
professioneel. Ik ga daarom niet van
gedacht veranderen, maar de geluidsinstallatie bevoorbeeld van de Morgen
trok op geen bal, die micro's gingen
niet, en bij de Flair ging dat wel goed.
Er kwam toen trouwens een heel ander publiek binnen. Ik heb me daaraan aangepast, en dat viel mee. Er kwamen van
die Flair-wijvekes, je weet wel, dametjes, en mevrouw meneer waar ligt uw
boek, kan ik dat boek kopen, dat gesprek is dus twee keer niets. Het is
gewoon gezellig, en je zit daar met
Paul Koeck, en Marleen Gordts en Mare
Uyterhoeven. Dus allemaal vedetten, en
dat moeten ze precies hebben.
OVER MARLEEN GORDTS, JE HEBT ZE DUS GEZIEN OP DE BOEKENBEURS, EN MISSCHIEN OOK
OP DE BENIFIET VAN DE MORGEN, HEEFT ZE
HEDEN BEN IK NUCHTER GELEZEN?
Ik heb hem opgestuurd, maar ik heb haar
wel gezegd dat ze er heel slecht uitkomt
(Ze wordt o.a. beschreven als een kutwijf
dat haar juwelen waarschijnlijk aanhoudt
tijdens het vrijen). Ik heb haar ook
gevraagd van eens te bellen om te zeggen
wat ze ervan vond. Maar ze kan op TV eigenlijk niets zeggen, ze wordt niet opgevoerd als Marleen Gordts maar als één van
die trutten die al die kutprogramma1s
presenteren. Ze moet braaf en lief zijn.
Neem nu dat ze de clown begint uit te hangen, of met haar borsten begint te wiebelen, dan ligt ze daar morgen buiten.
Dat is een programma in de primetime,
voor iedereen.
HOE VALT HET MEE OM ALS SCHRIJVER IN
GENT TE WONEN?
Als je je bezig houdt met schrijven of
iets in die aard voel je toch dat je beter hier zit dan in Iddergem bevoorbeeld.
Hier kom je automatisch meer in contact
met mensen, je maakt meer afspraken. Nu
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komt Tom Lanoye bijna elke dag over de
vloer, Kamagurka springt al eens binnen.
OP HET LITERAIRE DEBAT VAN 'T ZAL WEL
GAAN SPRAKEN ZE VAN EEN TWINTIGTAL JONGE
SCHRIJVERS, DE NIEUWE GENERATIE, KEN JIJ
DIE GASTEN?
Nee, enkel Tom Lanoye. Er wordt daar een
generatie van gemaakt. Als Kritak die
bundel Mooie Jonge Goden niet uitgebracht
had was er misschien van zoiets geen
sprake. Trouwens, de helft van de gasten in die bundel ken ik niet, of had er
nog nooit iets van gelezen, dat kan ook
aan mij liggen. Maar ik vind toch de
helft van de verhalen die erin staan
toch niet zo heel denderend.
IN HET BEGIN SCHREEF JE ZELF NOGAL TAMELIJK AFSTANDELIJK, MAAR NAAR HET EINDE
TOE, EN ZEKER IN DE BIJDRAGE VOOR MOOIE
JONGE GODEN, WORDT HET STEEDS DUIDELIJKER AUTOBIOGRAFISCH. BLIJF JE DEZE
LIJN VOORTZETTEN IN JE VOLGENDE BOEKEN.
Vanaf prachtige ogen is het echt autobiografisch kun je zeggen. Het zinneloze zeilen waren vier gefantaseerde
verhalen alhoewel die thematiek er toch
al in zat. Prachtige ogen gaat dus over
de unief, en de man die werk vond over
de RVA in het begin. Ik heb eigenlijk
twee periodes overgeslagen, waar ik wel
een aantal kortverhalen heb over geschreven. Dat is ten eerste die periode van
werkeloosheid, toen ik dus thuiszat, en
dan ook het leger, maar daar valt gewoonweg niets over te schrijven. Ik heb
er niets maar dan ook niets beleefd.
Heden ben ik nuchter is nu het tweede
deel van de RVA. Ik ben nu nog bezig
met een vervolg daarop, maar dan met dezelfde namen en alles, omdat het eigenlijk te stom was om helemaal opnieuw te
begi nnen.
IN JE EERSTE DRIE BOEKEN KAN DE LEZER
NOG ALTIJD VERONDERSTELLEN DAT JE JE IN
DE HUID VAN IEMAND ANDERS INLEEFT, MAAR
IN HEDEN BEN IK NUCHTER KOMT HET HOOFDPERSONAGE DAN PLOTS DE SCHRIJVER HERMAN
BRUSSEMANS TEGEN...
Ja maar dat was eigenlijk een literair
truukje
EN IN HET VERHAAL VAN MOOIE JONGE GODEN
HEET HET HOOFDPERSONAGE OOK ZELF HERMAN
BRUSSELMANS
Ja, maar dat was eigenlijk ook eerst geschreverTmet een andere naam. Ik heb die

.

v e r k l a a r t
dan achteraf veranderd in functie van het
voorlezen, het brengen voor een publiek
dus. Als je dan iets kunt lezen met je
eigen naam erin, dan denkt het publiek
dat je die dingen ook echt zelf beleefd
hebt. Ze reageren heel anders. Het
klinkt wel autobiografisch, maar ik heb
zelf nog nooit een vrouwelijke dokter gehad, terwijl die romans het dan wel zijn.
Je kunt er moeilijk procenten op plakken, maar toch wel een 50 è 60.
Maar het probleem met autobiografisch
schrijven is dat je op den duur heel
kort op je eigen leven zit. Ik zit nu
dus in een aantal situaties die nog niet
gedaan zijn. Ik zou die nieuwe roman
eigenlijk op 2, 3 dagen kunnen afmaken,
maar dan kan volgende week blijken dat
er niets van klopt. Een maand geleden
begon ik zelfs m'n leven te richten naar
hetgeen ik aan het schrijven was, maar
toen was ik wel aan het flippen.
OVER DE VROUWEN IN JE WERK, IN PRACHTIGE
OGEN IS HET NOG VANÜP EEN AFSTANDJE KIJKEN, OBSERVEREN, TERWIJL JE NU IN JE
TWEE LAATSTE ROMANS AL MEER CONTACT MET
HEN HEBT, HOEWEL JE TOCH ENIGE RESERVES
BLIJFT BEHOUDEN. IK CITEER 'GLIMLACHEND
STAK HIJ EEN SIGARET OP EN BEKEEK ZIJN
CHAUFFEUR, IK BEN VERLIEFD OP U, DACHT
HIJ GRINNIKEND, MAAR TEVENS HAAT IK U
ZEER, MEVROUW.'
Kijk, wat die vrouwen betreft. In prachtige ogen zat nog dat ideaalbeeld, het
meisje met de prachtige ogen dus. En in
heden ben ik nuchter is het Gloria, die
niet bestaat. Het is dus altijd een ideaalbeeld van de vrouw dat met mij
speelt, maar je vindt die dus nooit. Er
is Gerda, maar zij kan het ook niet zijn.
Het ideaalbeeld van die Gloria dat is gewoon van iedere vrouw die je kent het
beste, en dan samengevoegd. Maar mocht
je dat vinden, dan zou het interessante
van dat zoeken er van af zijn vrees ik.
Het is jezelf wat wijsmaken dat je ze\l/il
vinden, je wil dat niet.
De moeilijkheid is dat ik heel spaarzaam
over Gerda schrijf, of er kan over
schrijven. Hetzelfde voor m'n ouders.
Daarom heb ik ook over die periode dat
ik stempelde nog niet
geschreven. Ik
kan moeilijk schrijven over mensen die
heel dicht bij me staan. In het laatste
boek is Gerdox, de vrouw van die Brusselmans, eigenlijk geen echt personage.
Ze komt er twee keer in» zegt twee woorden, en ze is weer weg. Met die andere
vrouwen gaat dat iets gemakkelijker.

ÏS & k Delen die ItaMfd doen
Ouwe getrouwen zullen onder deze titel
wellicht de jaarlijkse boven-het-bedposter verwachten, de druivelaar en het
Hooglied der studenten, de gulden raad
der Schamperredaktie ( die ten gepasten
tijde en in noodgevallen ook bereid is
in daden de lezer bij te staan): onei:
dig vele antwoorden op één enkele vraag.

Helaas, alweer een mooie titel
die in onbruik is geraakt, waarschijnlijk omdat onze eerbare lezers na jaren
Zonnestraal en Flair nu wel weten hoe de
vork in de steel zit. We weten het, dit
gezegde is in deze kontekst niet zo
subtiel gebruikt. Laten we hier echter
opmerken dat er alleen staat wat er
staat en dat eventuele gore associaties
volledig aan des lezers verziekte brein
zijn toe te schrijven, 't Is maar dat u
dit ook weet.
»
Dat "seks" het altijd doet, moet ook
GERD DE LEY gedacht hebben toen hij zijn
titel Erotisch Citatenboek wijzigde in
HET SEKSCITATENBOEK. Het betekent hier
dan wel verkopen natuurlijk. Voorwaar,
dit is geen verwerpelijke bedoeling, het
hangt alleen van de koopwaar af.
"Het is inconsequent de lof te zingen
van exquise gastronomische ervaringen of
van
sublieme esthetische ervaringen,
maar
tegelijkertijd
de
prachtige
erotische ervaringen te veroordelen."
Dit
wel
zeer
ernstige,
haast
moraliserende citaat van Desmond Morris
is één van de vier citaten die de
achterflap
sieren, naar we vermoeden
als een soort verantwoording van het
citatenboek.
En meteen hebt u al een
voorbeeld van een uit de kontekst gerukte uitspraak die op zich erg weinig
zegt,niet grappig of frappant is, maar
humorloos en prekerig. De meeste citaten
vertonen dit gebrek en zijn bijgevolg
nietszeggend
. Een voorbeeld.
"Meisje
met piepkleine borstjes: Piep"(p42)". Of
ook
"Het
rood
steeg
naar
haar
schaamwangen"(p43), of "Titel voor een
homoseksueel sprookje: Klein Fluitje en
de Zevenmijlsaarzen "(p70).
Hoe
iemand eigenlijk
zoiets
doet,
citaten verzamelen,verraden we hier eksklusief voor
Schamperlezers.
Waarom
iemand zich daarmee bezig houdt, daar

zoekt u zelf maar een antwoord op,
aangezien
wij er geen enkel zinnig
kunnen bedenken.
Moet u voortdurend met gespitste oren,
pince-nez,
kladblok
en
potlood
achter elke wat ronkende naam aan
sluipen in de edele hoop maar weer eens
een wijsheid des levens in bondige
formulering, enkele gevleugelde woorden

(u weet wel dat soort uitspraken waarmee
Achilleus, de snelbenige of Helena, de
blankarmige of Hagar, de verschrikkelijke de Illias mee opvrolijkten) te
noteren? Mis. Het leven is veel eenvoudiger dan dat. U neemt gewoon het
potlood in de aanslag en elke mooie uitspraak in al het leesbare dat onder uw
waakzame ogen verschijnt,
noteert u
genoegzaam. Na een tijdje gooit u al die uitspraken op een
hoop en u hebt:" een lektuurverslag".
Waar dergelijke uitspraken dan wel welig
mogen tieren? In De Wereldliteratuur en
alles wat erbij
zou willen horen,
in Vrij Nederland's
citatenrubriekje
(Terzijde),
op
de
kalenders van Koot en Bie.
In de twee
laatste gevallen kunnen we zelfs van een
komplekse situatie spreken : u citeert
geen citaten meer, maar citaten van
citaten van..
Dit wordt echter
te ingewikkeld
voor ons, dus zoeken we naar
houvast
op
de
achterflap,
alwaar
volgende woorden ons enthousiasme weten
op te wekken: "het ideale nachtkastboekje", "vaak 'penetrante' bijdragen" (let
hier vooral op de subtiele
dubbele
bodem). Verwoed bladeren we naar de
inleiding door de schrijver en daar
vinden
we:"
Om
stiekem
op
het
nachtkastje te leggen. Als stille wenk
of als inspiratielektuur."
Met al onze journalistieke ambitie waren
wij natuurlijk dadelijk bereid bovenstaande uitspraken op hun waarheidsgehalte te testen. Om ons volgens deontologische vereiste wat van de situatie te
distantiëren,
schrijven wij ons verslag
verder in een neutrale derde persoon,
hij en zij, al dient opgemerkt dat het
boek ook gebruikt kan worden door hij en
hij of zij en zij.
Een waar verhaal. Hij heeft zin, maar
niet
alleen.
Zij
is
moe,
heeft

hoofdpijn, griep en nog een paar kwalen
en heeft daarom geen oog voor het roze
boekje dat hij subtiel onder de straal
van
het nachtkastlampje schuift.(laten
we hierbij direkt maar opmerken dat de
situatie net zo goed omgekeerd
kan
zijn,al betwijfelen we wel of zij in dat
geval een boekje nodig heeft) Hij
begint dan maar met bevende vingers de
indekslijst
af te
lopen,
en
nog
beveriger zoekt hij pagina 76 waar hij
het thema Voorspel kan vinden. Dan helt
hij voorzichtig naar haar kant over en
fluistert de begeerde in het oor: "Na
een warm voorspel is 't maar een koud
kunstje".
Edoch,
zij
lijkt
niet

overtuigd. Hij zoekt dan nog maar even
verder, ditmaal onder Seks, en fluistert
van nog dichterbij en met alreeds hete
adem:"zelfs slechte seks is goed", ziet
echter haar gefronste wenkbrauwen en
korrigeert zich vlug.
"Seks is een
goocheltruc waarvan we het geheim moeten
ontdekken".
Die vindt hij zo goed dat
hij er ook nog de volgende uitflapt:
"Seks
is net als geld, alleen te veel
is genoeg". Verschrikt kijkt hij naar
haar, maar ze ligt al met gesloten ogen
zachtjes te ronken. Het boek glipt uit
zijn handen op de grond. Hij raapt het
op en
leest op de achterflap: "het ideale
nachtkastboekje om te nuttigen als een
goede cognac: met kleine teugjes".
Een
beetje spijtig legt hij het boek opzij;
de schrijver zal het wel beter weten.
Jammer»eigenlijk nu het net
boeiend
begon te worden. Hij knipt de lamp uit
en toevallig gaat er hem net op dat moment een licht op. Als hij nu eens zelf
een aantal aforismen zou bedenken,
zou
ze dat wie weet opwindender vinden. Hij
in elk geval wel,
in toenemende mate
wanneer
hij
de
volgende
bedenkt:
-Impotentie: de vlieger gaat niet op.
-Biologisch vrijen: zonder spuiten.
-Masturbatie: waar de mond van vol is ..
ag

(maar een beetje onderbelicht)

.-

JE HEBT WEL EEN HELEBOEL GEDACHTEN OVER
GERDOX, DE VROUW WAAR JE EERST TWEE MINUTEN OP VERLIEFD BENT, EN DAN EEN DIEPE
EEWIGDURENDE LIEFDE, EN OOK DE VROUW
WAAR JE GEEN ANGST VOOR MOET HEBBEN
Ja, dat is dus puur autobiografisch. Ik
ben dus heel gemakkelijk wild van andere vrouwen, maar zij. Je leeft er 10
jaar mee , ik kan me echt niet voorstellen dat ik ooit nog eens de moeite
doe om echt nog eens een andere vrouw
zo diep te leren kennen, dat je er op
die manier mee kunt leven.
HEEFT ER HET NOG NOOIT IEMAND VERVELEND
GEVONDEN DAT HIJ OF ZIJ ZICHZELF IN JE
BOEKEN KONDER HERKENNEN?
Bij die Valium (uit heden ben ik nuchter)
had ik wel wat schrik. Pico kan geen
woord Nederlands dus dat viel nog mee.
Oh oh wat een verrassing was het enige
wat ze wist, en wat ze kon uitspreken.
Dat was één van die meisjes wie het Nederlands geen bal interesseerde, ze vond
dat een lelijke stomme taal. Valium
heeft het boek gelezen in manuscript en
ze vond het redelijk goed. Er komt ergens één zin in waarin staat dat zij 26
niveaus lager staat dan hij, en dat vond
ze wel heel crue. Maar er zijn geen
echte moeilijkheden van gekomen. Waar
ik wel heel serieus heb moeten tegen
praten is
Leo, die dus aanpapt met
die Sunshine. Hij is eens op een dag
woest binnengekomen dat ik de kosten van
zijn advocaat ging betalen, want als
zijn vrouw dat las en dat ze hem op kantoor gingen herkennen. Ik heb hem gezegd, laat het ten eerste niet door je
vrouw lezen, en ten tweede, wie zegt er
dat jij dat bent. Hetzelfde met die
Fransesco Moser (een beulende bureauchef), als die komt lullen vraag ik hem
gewoon waar hij de pretentie vandaan
haalt. Ik had eerst nog gedacht van
vooraan zo'n kadertje te plaatsen, met
die toevallige gelijkenissen en zo, maar
daar begin ik gewoonweg niet aan.
NOG EVEN OVER DE INHOUD VAN JE BOEKEN,
WELKE THEMA'S HEB JE ER WILLEN INSTEKEN?
In de eerste plaats altijd angst, dan
erotiek, vrouwen dus, en religie en dood
zen ik er ook nog altij bij. De religie
zit vooral in de man die werk vond.
Maar alles hangt dus samen met die angst.
Ik heb daar jaren mee rondgelopen. Ben
ook behandeld, zelfs beginnen zuipen op
bepaalde momenten om dat weg te krijgen,
pillen pakken, een psychiater bezoeken,
dus echt perioden waarin ik mezelf niet
meer was. Er zijn mensen die dat echt
niet kunnen begrijpen, die dat niet kennen. Wat is dat voor een angst, voor
wie, voor waf. Voor alles eigenlijk.
Ik ben nooit echt bang geweest voor mensen maar in die perioden dat ik een aanval kreeg was ik dus echt schuw, zowel
van mensen als van weet ik veel, van
huizen, van straten, van alles gewoonweg, van mezelf. Dat is dus heel pijnlijk, enfin pijnlijk, je hebt ten eerste
de fysieke symptonen : koud zweet,
beven, enfin heel die kloterij daar.
Maar vooral psychisch is het heel zwaar,
omdat je dus niets kunt presteren.
Andere thema'b zijn dan tabak, alcohol en
vrouwen uiteraard. Alcohol en roken in
mindere mate werken psychisch, tegen die
angst. Vrouwen eigenlijk ook.
TEGEN DE ANGST EN HET ZINLOZE
Ja, alhoewel die zinloosheid er wat uitgaat.
De personages kunnen het precies beter verdragen. Die gesprekken tussen Dolf, Kamiel
en Kronenburg, daarin wordt eigenlijk niets
gezegd. In het begin had ik het er nog
moeilijk mee dat ik niets zinnigs kon zeggen. Dat het maar woorden en woorden zijn.
Nu leef ik daar meer in vrede mee.
TOT SLOT DAN, HELPT HET DAT JE ALS SCHRIJVER EENS IETS KWIJTKAN. BESCHOUW JE JE
WERK ALS EEN AUTOTHERAPIE?
Schrijven is altijd therapeutisch.. Het is
gewoon jezelf bevestigen, maar ik zou toch
voorzichtig zijn met te stellen dat het
echt kan helpen tegen zoiets als angst of
andere psychische problemen. Je kan eigenlijk maar goed schrijven als je je goed
voelt. De schrijvers die beweren dat ze
een zware periode uit hun leven van zich
hebben afgeschreven zijn m'n typen niet.
Om te schrijven moet je je alleszins redelijk goed voelen, dat is een feit. Zat
schrijven gaat ook niet bevoorbeeld. Op
het moment vind je het misschien fantastisch, het beste wat je ooit op papier gekregen hebt. Maar als je het dan de volgende mor gen eens leest... Ik kan je
stukken laten zien van een manuscript van
enkele jaren geleden die echt erbarmelijk
zijn. Toen begon ik 's zaterdags zo rond
8 uur te schrijven, en altijd maar zuipen.
De eerste 5 blzn vielen nog mee, maar vanaf
het zesde werd het gewoon onleesbaar. Zelfs
ik kon er niet meer aan uit. Vroeger deed
ik dat dus zo, schrijven tot ik van m'n
stoel viel van zattigheid zodat ik op
mijn knieën naar boven moest kruipen.
Maar dat gaat dus niet meer. Je leert dat
allemaal af. Kijk, dat is nu het nut van
publiceren. Op de duur weet je dat en
krijg je toch meer zelfkritiek. Je krijgt
veel meer zelfkritiek.
Paul S.

Gezien het grote succes
van DE GRILLADE starten
we nu ook in DE BRUG met
een bedieningsrestaurant
waar u rustig, gezellig en
lekker kunt tatelen.
U hebt de keuze u it:
DE KLEINE BHUG is üiKe
werkdag open van 11.30 tot
14 30 u.
U BENT ER VAN HARTE
WELKOM

ta n te tre e s je
Op een filmfestival als dat van Cannes
(of is het Cannon) kan van alles gebeuren. Frivole meisjes die hun welwillende vormen voor de even welwillende fotografen exposeren,
exuberante
nachtfuiven die ontaarden in matinale
orgieen,
eerbare hoofdredacteurs die
naar minder eerbare cinema’s trekken,
gigantische filmprojecten die op een
tafellaken worden uitgetekend,
geldgesjacher tussen louche producenten en
dito verdelers; alles is mogelijk. Op
het jongste croisette-gebeuren hadden
enkele schrijvelaars zelfs een "mirakel"
gezien. Deze keer niet in een grot, maar
een bunker.
Het wonder heet "THERESE” en is een
filmbiografie over de heilige van Lisieux, die mij onbekend is. Ook niet zo
bekend is Alain Cavalier
(Un etrange
voyage)
die zich 5 jaar met deze biografie heeft zoet gehouden om daarna de
ganse zaak in 10 weken op celluloid te
zetten.
Het resultaat mag er dan ook zijn.
"Therese" is misschien niet het mirakel
dat de chauvinistische Fransen er van
maken, het is zeker een erg aangrijpend
portret dat lang in het geheugen blijft
hangen.
Het verhaal is vrij eenvoudig. Therese
mag, na een lange bedeltocht, op erg
jonge leeftijd haar zusters in
het
klooster vervoegen. Het kloosterleven
van de vorige eeuw is een zeer gedisciplineerde, harde en monotone overgave aan de wetten van de karmelietessen
en de confrontatie van het jonge meisje
met deze bizarre wereld is vaak ontroerend en soms ook grappig.
Wat "Theree" echt de moeite maakt is de
sobere esthetiek waarmee Cavalier uitpakt. Hij wou de absurde levenswijze van
de karmelietessen transponeren. Er is
geen muziek en de "minimale" decors
hebben steeds een zwarte,
grijze of
witte achtegrond. Een tweede functie van
deze stijlvorm is dat de aandacht van de
kijker gefixeerd wordt op de emoties en
de subtiele gelaatsuitdrukkingen van een
uitstekend acterende Catherine Mouchet.
Over het gebruik van de lange uitvloeiers
(waardoor het beeld
enkele
seconden zwart wordt) werd heel wat "gecinefield", maar volgens de regiemeester
dienen deze uitvloeiers alleen maar de
tijdsovergangen te accentueren.
Therese is aan te raden voor mensen die
bereid zijn anderhalf uur erg geconcentreerd de
morbide sfeer van een
klooster op te snuiven. En dat is, zo
denk ik, weinigen gegeven. Vandaar dat
"Therese" om 15.00h. en 17.30h. speelt.
Om de nonnenscholen toe te laten in
grote getale naar dit mysterie te komen
kijken.
THERESE ***
Decascoop
DomPer

2 0 .OOu : GOLDEN EIGHTIES (B elgië/Frankrijk, 1986) van Chantal Akkerman
met Lio, Delphine S e y r ig ..
2 0.OOu : DANCE WITH A STRANGER (GB,
1986) van Mike Newell, met Miranda Richardson, Rupert Everett, Ian Holm..
22.30u : CRIMES OF PASSION (U SA ,1985)
vanKen Russell met Kathleen Turner, Anthony P e r k in s,..

22.3ÖU : LA LUNE DANS LE CANIVEAU

(Frankrijk, 1983) van Jean-Jaeques Beineix, met Gérard Depardieu, Nastassja Kinski, Victoria
A b ril,..
22.30u : REBELLION (Japan, 1967) van Masaki Kobayashi, met Toshiro Mifune, Takeshi Kato, Yoko Tsukasa.

Op woensdag 03 december organiseert
de Fotoklas een les over ontwikkelen
van zwart-witfilms en afdrukken van
dito negatieven. Deze les richt zich
vooral tot diegenen die zouden willen
beginnen met het werk in de donkere
kamer. Enige voorkennis hierover is
dan ook niet vereist. De toegang is
zoals steeds gratis, en alles gaat
door in de Fotoklas, tweede verdieping in het Studentenhuis ( resto
De Brug, St.-Pietersnieuwstraat 45 )
vanaf 20.30 h.

soep - ribstuk of viszootje
cl lamsribbetjes - saladbar dessertenbuffet • koffie
DE KLEINE BRUG bevindt
zich onder DE „GROTE
BRUG" en kunt u bereiken
via de hoofdingang van DE
BRUG, 1* deur links.

p o d iu m b e za a id m e t p la n k e n en d e rg e iijk e
Op dinsdagavond 28 oktober werd in het
Nieuwpoorttheater Arne Sierens’ nieuwste
gepresenteerd ; DE SOLDAAT-FACTEUR EN
RACHEL. Een stukje sprankelend fris maar
bijwijlen zeer aangrijpend toneel over de
belevenissen van gewone mensen tijdens de
eerste wereldoorlog.
In dit stuk wordt de 'oorlog als verwoestende kracht' op een heel eigen wijze naar
voren gebracht. Niet de ronkende heroïek
of het theatrale lijden zijn aan de orde
van de dag, maar wel de ware emoties. De
weerslag op het gewone leven van alledag.
De absurditeit van de oorlog wordt dan ook
des te duidelijker aangetoond. Over het
aantal doden kan je discussiëren, maar zelf
bloeden doet pijn.
De verhalen die beiden vertellen (monologen) zijn een vlotte aaneenschakeling van
triestige en vrolijke anekdotes. Triest
als hij in de loopgraven met een schop op
de ratten jaagt, en grappig als ze verhalen
hoe ze beiden aan hun lief geraakten.
Hij was eerst facteur bij het Belgisch leger maar werd na een hardhandig contact met
een van z'n superieuren naar het front ge-

stuurd. Hierdoor wordt hij gescheiden van
zijn verloofde, die hij ook na de oorlog
niet meer zal terugvinden. De facteur was
een vrolijke jongen, maar als soldaat krijgt
de sluipende waanzin ook hem langzaam te
pakken (op het einde verminkt hij zichzelf
om er weg te geraken). Zij is een ietwat
naïef meisje uit een eenvoudig gezin dat
femme de ménage wordt bij de Jacquets in
Houthem. Ook zij leert, ondanks alle raadgevingen van haar familie, iemand kennen.
Maar ook haar soldaat moet haar in de steek
laten.
Rachel en de soldaat-facteur kenden elkaar
niet tijdens de oorlog, en ook nu 'in het
heden' op het podium hebben ze geen echt
contact, maar hun belevenissen hebben zo'n
voeling met elkaar dat je eigenlijk van
'dialogerende monologen' kunt spreken.
Knap is bevoorbeeld hoe ze op het einde
tijdens het dansje louter fysiek de rol van
de geliefde van de ander gaan vertolken,
als een soort symbool voor hoe diep verbonden zij, en eigenlijk alle mensen tijdens een oorlog, zijn met elkaar.
Het podium is bezaaid met planken en enke-

h e t s p ijt o n s, m a a r ...
0p het repertoire van het NTC staan dit
jaar, naast een drietal hernemingen, ook 6
nieuwe stukken. Daaronder de REISGIDS, een
produktie die onder normale omstandigheden
vanaf 8 nov. zo'n 14 keer had moeten gespeeld worden, maar wegens ziekte van de
hoofdacteur slechts een week later kon
starten. Het spijt ons, maar als u dit
leest zit 'de Reisgids' al in de KNS Antwerpen.
Op papier leek 'die Fremdenführerin' van
Botho Strauss een interessant stuk, modern,
en een realistisch (schrijnend) beeld gevend van de rationele samenleving. Ik moet
helaas bekennen hier zeer weinig van teruggevonden te hebben. Het verhaal dan : Mar- ■
tin, een kurkdroge leraar Frans en geschiedenis komt zich bezinnen in Griekenland. Het
botert niet zo in het onderwijs : Hij is het
beu jonge mensen zichzelf in de vernieling
te zien helpen, en wil, precies hier tussen
de ruines van de oude beschaving, terug
naar de eenvoud, het heldere redeneren.
Maar wie kruist z'n pad : Kristine, twee decennia jonger, reisgids. Helaas symboliseert Kristine alles wat Martin wilde
achterlaten : Een onstuimig en erg onzeker
leven. Ze is jong, fris, impulsief en aantrekkelijk. Net als Martin zit ze voor het
ogenblik emotioneel stevig in de knoop.
Haar vriend Vassili, een briljante jonge
adonis, is aan de fles. Van goede afkomst,
maar weet zodanig niet wat met zijn leven aan
te vangen dat hij het telkens op een zuipen
zet, een wanhopige zelfdestructie.
Martin en Kristine leren elkaar kennen in
de toerist-reisgids verhouding. Na een avondje dansen beleven ze hun eerste liefdesAGENDA

2 0 .00u : L’AMANT MAGNIFIQUE (Frankrijll, 1986) van Aline Isermann
met Isabel Otero, Hippolyte Depardieu . .

menu aan 200 BF
soep ■dagschotel • saladbar

menu aan 250 BF
soep - dagschotel - saladbar - dessertenbuflet - kolde ___ . ..... IM. g -

MAANDAG 1/12:
-20.30 u : De getemde Feeks van W.Shakespeare door Theater Malpertuis, in de
Vooruit, t . v . v . De Morgen
DINSDAG 2/12:
-20.30 u : OTHELLO door Blauwe Maandag Comp. in de Vooruit
-19.30 u : Film in de Blandijn: UNDER
FIRE van Spotiswoode met Nick Nolte en
Gene Hackman (USA, 1984), Organisatie
Sowege.
Een Amerikaanse fotograaf komt terecht
in de Nicaraguaanse burgeroorlog en
schaart zich achter de Sandinisten nadat
een kollega onder zijn ogen werd v ermoord. Eén van de beste films van 1981.
DONDERDAG 4/12:
-19.30 u : Film in de Blandijn: GALLIPOLI van Peter "Witness" Weir met Mei
Gibson en Mark Lee (A ustralië, 1981)
Gallipoli gaat over een vergeten massaslachting tijdens WO II. Net als in de
skag van Verdun worden enkele honderdduizenden "gewone" soldaten opgeofferd ter ere van de waanzinnige strategische plannen der generaals.
-20.00 u : GASTON GEENS in de Kredietbank aan de Kouter,over "Vlaanderen morgen?" in organisatie van CDS
(Christen Demokratische Studentenbewegin g ).
-20.00 u : THE SERVANT van J. Losey
-22.30 u : LA FEMME DE L'HOTEL
Eerste homo-en lesbienne film festival,
in Vertikaal, Huidevetterskaai 40, georganiseerd door De Andere Film.

nacht. Zij aanvaardt z'n liefde om even
haar eigen rotzooi te vergeten, hij meent
in haar een nieuw keerpunt in z'n leven te
zien. Hiermee beqint hun op en afgaande
verhouding waarbij om de 5 minuten gebroken
wordt om dan als de eenzaamheid toeslaat een
nieuwe uitzichtloze start te nemen.
Dit gegeven is eigenlijk de zwakte van het
stuk. Krisine komt sympathiek over, ze is
zowel in staat om te haten (als Martin insinueert dat ze hem geld wil aftroggelen
terwijl ze zich schaamde om het te vragen),
als om iemand te beminnen als een dier (Vassili). Ze verwijt Martin o.a. 'dat zij
tenminste ie mand die in de stront zit zou
helpen'. Martin daarentegen is de pedante
en met geen enkel gevoel voor humor gezegende cliché-ondervijzer. Het type dat
kraait dat hij nooit straf geeft en de leerling liever overtuigt met argumenten. Bij
elk echt contact met Kristine, waarbij ze
van hem eist dat hij zichzelf net zo blootgeeft als zij, klapt hij dicht. En wordt
de jaloerse, egocentrische minnaar. In al
zijn haast om zijn eigen geluk veilig te
stellen weigert hij de andere zijde van
Kristine te erkennen. Hij wil enkel het
vrolijke, het jonge in haar. Tekenend is
bevoorbeeld als hij weigert Kristine en de
doodzieke Vassili binnen te laten, uit
schrik dat zijn gevoel van geborgenheid zou
verstoord worden.
Het ongeloofwaardige aan 'de Reisgids' is dat
Martin en Kristine eigenlijk een verhouding
zouden kunnen hebben. Uit de teksten (die
jammergenoeg vreselijk banaal zijn) moet
blijken dat zij gevallen is voor de rust en

s p rin g b e e s t
Een goed jaar na de bijzonder suksesvolle
live-rournee door Europa is er dan eindelijk
een officiële live-LP van the Boss uitgekomen.
En wat voor één : niet minder
dan 5 schijven vinyl in een doos, tekstboekje met foto's incluis.
Titel : "Bruce
Springsteen & the E Street Band Live /
1975-1985" (CBS). Hij bevat niet minder dan
40 nummers die goed zijn voor zo'n 3
uur
muziek, of zowat de duur van een optreden.
Commercieel
gezien
is
het
uitbrengen
van
deze
LP
erg begrijpelijk.
Er bestaat immers een officieus Springsteen
live-bootlegs circuit dat goed opbrengt,
en CBS wil natuurlijk ook een deel van
de inkomsten van deze markt opstrijken.
Zoals de titel laat vermoeden wordt een
kronologisch overzicht gebracht van 10 jaar
Springsteen.
Uit elk van de respektieve
elpees worden enkele nummers in hun liveuitvoering gebracht.
Een uniek dokument
in de popgeschiedenis dus.
Toch
enkele
bedenkingen.
Al te vaak
zijn
de
live-registraties
nauwelijks
meer
daneen zwaardere versie van de
studio-nummers, met vooraan en achteraan wat
applaus bijgemixt. Dit gaat op voor 27 van
de 40 nummers. Voor wie reeds alle Springsteen L P 's in zijn bezit heeft hoeven deze
songs
eigenlijk
niet
meer, tenzij je
natuurlijk wild wordt van het applaus dat
erachteraan komt.
Het zijn vooral de overige nummers die deze
vijfdubbelaar interessant maken.
Het betreft speciale versies en enkele nieuwigheden.
Het is hier . vooral dat we de
live-Springsteen herkennen zoals we hem in

le dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Als ze
gewoon vertellen is dit een soort tijdloze
desolate ruimte die de eenzaamheid van
beiden aantoont. Ze zijn gebroken uit de
oorlog gekomen. Maar soms wordt het ook een
echt podium, dat bvb. de loopgraven waarin
hij moet vechten, of de keuken waarin zij
de uien zit te snipperen weergeeft.
Doorheen het stuk zit eigenlijk één centrale vraag, een persoonlijke bedenking van
Arne Sierens : Hoe zou ik de oorlog ervaren ? Zijn stuk is dan ook geen saaie bedoening geworden. Het is zowel ontroerend
als pijnlijk. En los van dit alles, het
staat als een huis. De teksten zijn subliem en de acteurs ( waaronder Sierens
zelf ) komen heel echt over. Als toeschouwer wordt je ademloos meegesleurd, en
sta je achteraf toch verbaasd door de veelheid aan emoties en ideeën die erin zitten.
'De Soldaat-Facteur En Rachel' wordt nog
driemaal gespeeld, op 17, 18 en 19 dec. in
het Nieuwpoorttheater te Gent. Reserveren
bij Fnac, of op (091) 234080. De aanvang
is telkens om 20u30.
(Paul S.)
warmte die hij haar kan geven. De mannelijke hoofdrolspeler weet echter in de verste verten geen zo'n vaderfiguur te profileren. Het is eerder een vervelende oude
zeur, waardoor de schaarse kussen op het podium eigenlijk een beetje belachelijk overkomen.
Het is jammer dat niemand erin slaagt het
stuk wat uit te diepen, want enkele thema's
die erg vaagjes aangesneden worden hadden een
beslist veel groter potentieel. Maar acteurs waren, zoals gezegd, met handen, voeten en 10 andere willekeurige lichaamsdelen
gebonden aan een erg oppervlakkige tekst.
'De Reisgids' is ingedeeld in een heleboel
korte fragmentjes5scènes die de voortdurende botsingen tussen Martin en Kristine moeten aantonen. Slechts 1 vermeldenswaardig
nevenpersonage : Kristines Vassili, die
even als een getormenteerde lord Byron in
haar schoot mag zitten uithuilen. Tussen
de stukjes zit ook telkens muziek, trage
slepende klanken die de link moeten leggen
naar de Griekse achtergrond, nog een thema
dat nauwelijks uitgewerkt is.
Een zeldzaam mooi moment is als Kristine rebelleert tegen Martins behoudsgezindheid en
de zinloosheid van alle discussie door
blijkbaar zonder enige reden een emmer water boven haar eigen hoofd uit te storten.
Maar noch de mooie decors, noch een enkele
trouvaille (twee geliefden die elkaar op de
ruines teder omhelzen terwijl Herman en
Kristine beneden bekvechten) kunnen dit toneelstuk redden. Toch een redelijk goede
prestatie genoteerd van Chris Thys (Kristine), en moedige maar nogal houterige pogingen van Herman Coessens (Martin). U
kunt 'de Reisgids' in een regie van JeanPierre De Decker eventueel nog zien in
Antwerpen op 29 en 30 nov., en op 6 en 7
dec. Of het zou moeten zijn dat dit stuk
hier volgend jaar in Gent hernomen wordt
uiteraard.
(Paul S.)
Rotterdam mochten meemaken : bij momenten
vertederend
('Groing Up", "Thunder Road",
"Hungry Heart", "The River" en "No Surrender"), anderzijds dan weer rockend dat
de spetters eraf vliegen ("Cover Me"). Tot
deze laatste kategorie kan ook "Because
the Night"
(vooral bekend in de versie van
Patty Smith) gerekend worden, dat samen met
"Fire"
(idem van The Pointer Sisters) voor
de eerste keer door Bruce zelf op plaat
gezet.
Ook vier covers ("Raise Your Hand", "This
Land is Your Land", "War" en "Jersey Girl"),
wat vrij weinig is wanneer je de indrukwekkende lijst met nummers van anderen waaraan
Springsteen zijn eigen touch gaf doorneemt.
Twee nummers zijn nieuw, d.w.z. nog niet
eerder
op plaat verschenen : "Paradise
by the C" (instrumentaal) en "Seeds" (stevi|
rockend).
Persoonlijk^ missen wij opt deze LP voora
een live-versie van het sublieme "Trapped",
dat momenteel enkel op "US for Africa"
te vinden is (en trouwens torenhoog boven
de
rest
uitsteekt,
die nauwelijks of
niet te pruimen valt).
Konklusie
: met deze 5 dubbele LP krijg je
een goed overzicht van 10 jaar Springsteen,
dat vooral interessant is voor wie slechts
2
of
3 Springsteenelpees in zijn rek
staan heeft.
Wie ze al allemaal heeft
moet wel veel betalen voor dié nummers
die
een specifieke live-kleur meekregen
of nieuw zijn, maar zal hem waarschijnlijk
toch niet willen missen in zijn kollektie.Al
zijn zijn er betere bootlegs op de (zwarte)
markt),
zoals de registratie van het optreden
te Philadelpjia, maar je moet er
aan geraken natuurlijk...
Prijs (te Gent) : 1 500 ,-F.
KaDee.

