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De Christen Democratische Studenten
proberen een vaste stek binnen de studentengemeenschap te verwerven, of ze
er in slagen is een andere vraag, nochtans de pogingen zijn er. Na een voordracht van Gaston Geens en de uitgave
van hun blad "Studenten-Info" werd vorige week Charles Ferdinand Nothomb
naar Gent gehaald. Een gedurfde uitdaging toch, de politieke escapades van
Nothomb indachtig.
De vrees voor moeilijkheden zat er, gezien de ruime politieaanwezigheid,
blijkbaar in. En terecht, want toen Nothomb de Handelsbeurs aan de Kouter
binnenkwam werd hij door een aantal leden van "Voorpost" verwelkomd met een
niet mis te verstaan "Nothomb buiten".
Nothomb bleef er kalm bij, anders was
het met de CDS-ers, zij zagen het zowat
zwart voor de ogen worden en verloren
al hun kalmte. "On doit guérir le mal
par le mal" moeten zij gedacht hebben
want ook zij begonnen te roepen. "Wilt
u de zaal VERLATEN, wilt u buiten GAAN,
ik EIS u BUITEN TE GAAN',' e.d. weerklonken in de Handelsbeurs. Zij vormden ongewild een prachtige canon met
de vurige flaminganten die echter weinig variatie in hun eisen wisten te
brengen, meer dan "Nothomb buiten" kwam
er niet uit.

Uiteindelijk kwam Nothomb aan ue beurt.
Zijn grootste verdienste mag dan niet
zijn wat hij vertelde maar hoe hij het
deed, niettegenstaande zijn soms onverstaanbaar Nederlands siert het hem dat
hij het aandurft het woord te voeren in
een taal die de zijne niet is, vele andere Franstaligen zouden hun kat gestuurd hebben.
Daarbij komt nog dat Nothomb geen minuut
stilstaat, hij zwaait voortdurend met de
armen, probeert hij anderhalf uur lang
semi-aerobic-pasjes uit en heeft hij een
mimiek die boekdelen spreekt waardoor
het al voldoende is naar hem te kijken
om tevreden de zaal te verlaten.
Zij die echter kwamen om iets meer te vernemen over de Happart-affai re kwamen bedrogen uit. Nothomb had het immers over 25
jaar Belgische politiek en legde daarbij
de nadruk op wat geweest was en niet op
wat is. Hij begon zijn historische reis
bij de schoolstrijd en het daaruit voortvloeiend schoolpact, had het vervolgens
over ZIJN strijd tegen de structurele
werkloosheid in Vlaanderen. Wie dus van
mening was dat Nothomb anti-Vlaams was,
sloeg de bal volledig mis.
Ballen misslaan doet iederen wel eens,
zelfs de regeringen uit de jaren '70.
Nothomb daarover :"Men wou na de oorlog

De CDS, de wanhoop nabij, riep uiteindelijk de hulp in van de aanwezige politie die de oproerkraaiers in alle sereniteit naar buiten begeleidden. De
voordracht kan beginnen. De voorzitter
of vice-voorzitter, op de duur weten wij
het zelf niet meer, leidde gewezen minister Nothomb in, waarna eerst prof.
Alen het spreekgestoelte besteeg. Als
grondwetkenner had hij het over de vrijheid van meningsuiting en stelde :"het
gebruik van deze vrijheid moet gebeuren
op een beschaafde manier, zij die zich
daar niet aan hielden missen nu de kans
om op een beleefde manier antwoorden op
hun vragen te krijgen". Meteen kreeg hij
applaus en kon hij op de sympathie van
het publiek rekenen. Gelukkig voor hem,
want naarmate zijn voordracht over de
conf1ictvelden in België : levensbeschouwelijke, communautaire, sociaal-euconomische (sic)... verslapte de aandacht en
toen hij met de 10 basisbeginselen om
tot een fatsoenlijke oplossing te komen,
hoefde het voor velen al niet meer. Men
was gekomen voor Nothomb en niet voor Alen, althans dat dachten wij toch.

TOKT

Zijn we voor de oplossing van de econosche problemen nu blijkbaar op de goede
weg, op het communautaire vlak missen we
nog altijd een goede wegenkaart. Daaromtrent schetste Nothomb de situatie in de
jaren '50 en de conflicten tussen de eentalige unitaristen (PSC) en de eenzijdige unitaristen (CVP), had hij het over
de komst van Martens als federalist om
dan te eindigen met de Ronde van Vlaanderen van Wathelet.
Voor de toekomst is Nothomb optimistisch,
hij wil dat de federale instanties hun
bevoegdheden uitbreiden en overhevelen
naar het lokaal niveau. De 7 (sic) machten zouden daarbij een belangrijke rol
moeten spelen. Wie ooit grondwettelijk
recht studeerde, fronste even de wenkbrauwen en dacht eens diep na, zo ook Nothomb himself, die bij het opnoemen
van die 7 machten moest toegeven dat er
maar 6 zijn :"Ja, gij ziet, ik ben nog
te optimistisch" was de verontschuldigende reactie van de gewezen Minister
van Binnenlandse Zaken.
Na zijn gewaardeerde toespraak was het
de beurt aan het publiek om Nothomb het
vuur aan de schenen te leggen. Vicenationaal voorzitter Luc Govaerts, nog
steeds onder de indruk van het,door iedereen al vergeten, optreden van "Voorpost" meende echter het volgende te moeten zeggen :"Moeilijke en langdradige
vragen zullen niet beantwoord worden maar
daar zal nu wel geen gevaar voor zijn
daar het, en ik wik mijn woorden, sectair
fascistisch Vlaams uitschot niet meer
aanwezig is"(sic).
Vragen kwamen er , ook over de zaak Happart)
p p r over
n vp r w
het publiek wou er duidelijk: mmeer
wep - r ^
ten. Luc Govaerts en CDS blijkbaar niet
want hij gaf het woord aan andere CDS-ers
die meer geïnteresseerd waren in de problematiek van de grondwetshervorming. De
kans voor een vinnig debat werd meteen de
grond ingeboord niettegenstaande Nothomb
bereid was dieper op de zaak Happart in te
gaan. Jammer maar helaas. De avond werd
afgesloten met een receptie, deze was echter enkel bestemd voor de genodigden en
de CDS-leden. Er zijn natuurlijk ook nog
andere mogelijkheden om in de studentengemeenschap te integreren.
R.M.

s tr a ffe n

Na C.F.
Nothomb was het vorige week
ook aan Louis Tobback om de studenten
toe te spreken.
De affiche van de
Jongsocialisten
klonk
veelbelovend:
"Louis
Tobback over de filosofische
funderingen van het links zijn".
Men zou voor Tobback alleen al gaan: de
retorische dwarsligger in auditorium C
van de Blandijn;
als daar nog wat
filosofie bijkomt kan het niet meer fout
gaan. Succes verzekerd. Deze laatste
ballon
werd algauw doorgeprikt,
de
fractieleider van de SP begon met te
zeggen dat hij niet de vader was van de
affiche
(dat konden we aan de tekening
al zien, alhoewel...).
Geen filosofie,
want als romanist is hij daar niet
voldoende van op de hoogte.
Hij is daarentegen heel goed op de
hoogte van de Franse literatuur,
en
begon met een gekend citaat van Camus:
"Je n'ai pas appris le marxisme dans les
livres, mais dans la misère". De Franse
schrijver-filosoof zou dit hebben gezegd
in een debat met Jean-Paul Sartre.
Tobback
gaf
vervolgens
een
korte
geschiedenis van 'het links zijn'
en
legde daarbij de nadruk op de vraag
welke de redenen zijn die iemand ertoe
brengen
zich te engageren
in
een
'linkse' richting. Hij stelde duidelijk
dat er vandaag dringend nood is aan een
debat over socialisme en nood aan een
ideologie.
Samen met Camus zegt hij dat
de ervaring van de ellende nodig is: men
moet in opstand komen. Hij stelt echter
vast dat de "homme révolté" vandaag de
dag ofwel zijn stem niet meer laat
horen,
ofwel als enkeling tegen de
spreekwoordelijke
bomen
staat
te

1e staatstussenkomst vergroten, ook tijdens de crisis van de jaren '70 wou men
die tussenkomst verhogen, men zat daar
echter goed fout."

VAN M EERHAEGHE
mama

schreeuwen. Is er dan geen ellende meer?
"Jawel",
zegt Tobback,"maar de ellende
is meer abstract,
relatief vandaag;
er
is geen godsdienst meer nodig om een
groot deel van de bevolking te verdoven,
nu
zijn
er
de
media
en
de
spektakeleffecten.."
Denkt u niet, beste lezer die zich
vorige week donderdagavond elders bevond
dan in de Blandijn, dat we één of ander
tractaat vol holle woorden te horen
hebben
gekregen ?
De
eerder
pessimistische
spreker
wist
zijn
gedachten
telkens
te voorzien
van
eenvoudige
en
actuele
voorbeelden.

Vooral op het pensioensparen uau m j net
nogal gemunt, alhoewel hij inzag dat
studenten zoals u en ik daar moeilijk in
opstand kunnen tegen komen (we hebben
tegenwoordig
andere
konijnen
te
geselen).
Louis
Tobback
klonk
en
was
erg
overtuigend
(dat zal u nu niet meteen
verbazen).
Het
verschil
met
een
toespraak
voor
de
kamer
of
een
verkiezingscampagne was echter groot: de
man had het over een levensweg die hij
is ingeslaan,
en wist daar ernstig en
doordacht over te praten.
Zo denken we
graag terug aan datgene wat hij over de
oorzaak van de ellende zei, over gelovig
zijn
en niet...
Hij heeft
'mooi'
gesproken,
geen enkel moment heeft hij
het luisterpubliek (diegene die kwamen
om te kijken waren in de meer dan
begrijpelijke minderheid)
op de hand

(vervolg : zie pagina 3)

°zktitel op
pagina 3§

Tijdens deze koude wintermaanden komt
het wel meer voor, je zet je goed gemutst achter het stuur van je dieseltje, maar het beestje geeft geen kik,
na een paar verwoede pogingen slaat
de motor uiteindelijk aan doch veel
zaaks is het niet, meer dan een wat
sputterend gebrom krijg je niet te horen. Na een paar minuten komt je dieseltje echter op temperatuur en kan
je door de straten van Gent puffen
om later wanneer de koude onder je motorkap volledig verdwenen is, gezwind
Vlaanderen te doorkruisen.
Niet enkel dieseltjes lijaen onder de
koude, ook prof. M.A.G. Van Meerhaeghe
heeft er wel eens last van. Althans
die indruk hadden wij vorige donderdag
toen hij op uitnodiging van de Stichting prof. dr. C. De Bruyne een voordracht hield over "Grootheid en verval
van Europa". Veel studenten waren naar
de lokalen van de BBL op de Kouter afgezakt, benieuwd of de door de ene geliefde en de door de ander verguisde
prof in de economie ook buiten de auditoria zijn bekende stokpaardjes zou
berijden. En inderdaad, zij kregen, al
duurde het wat langer dan verwacht datgene waarvoor ze gekomen waren.
Na de verwelkoming door de heer Van
Wijmeersch, voorzitter van de Stichting
ging Van Meerhaeghe immers eerst de
historische toer op en had hij het over
de Pax Romana, het Verenigd Europa van
Keizer Karei en het Pauselijk Europa om

Here we are again, with the third French
lesson. Last time, we talked about ,how
to kill a lapin in a matter of seconds.
Now we '11 teach you how to cook it.
Search for a fat thick fucking lapin.
Streap his fell off. Pull his eyes out
with a screwdriver.
Send this to the
Sahara. Thank you for caring for the
poor dead mummies.(Toet will send you a
letter on Thanksgiving's Day).
Now take the head and pull like a
carrot.
It will come very smoothly.
If
not, buy a compass and a pot of real
Belgian pickles. Take the skar and cut
his bowels out(just de-liver him). The
kidneystones
can
be send
to
the
laboratory of prof.Woolffy(Avenue
de
Mixomatosis
Theodorakis,
69,
Rabbitsbury). The bowels must be cooked
in red wine(preferably Chateau LafiteRothschildt 1799). When you do not have
such wine,
take plain Azyne.(available
in the Overpoort, 9th floor).
Et maintenant, prenez un St.-Emilion
c'est bon, c'est bon. Du vin, du pain et
du
lapin.
Quelle
grande
bouffe!
Ciselez notre dear lapin en
pièces
uniques . Prenez un peu de moutarde bien
rechauffée et repassez les bouts de
lapin avec dedans.
Faites le cuire sur un feu bien tempéré.
Après douze jours, il doit être prêt.
Eroballez-le et n'y mangez jamais.
Ola senoritas,
qué calor!
Vamos a
cocinar un lapin. He Usted comprendido
todo? No? Enfonces, go to hell, madré de
Dios, carramba, tequila, paella.
Espana, Espana, Espana por favor.
(Hola Fabipla)
Meun Zweudse kok heuft mie eun ander
reseupt veurgeschreuven . Het is van
greut belang dat heut eun deul keuneun
eus. Fly with SAS. Miene scheunmoedre
heu gezeugd dat moesteurde op heure
veule keuneune moe gesmeurd
weurde.
Doeda.
Os
je daniedoe,
teun gode
smeurebreud fretten. This is Stockholm.
Here are the results of the Swedisch
Jury:
Belgium with the Joker, Zero
points.
Olaf Peulme, die seukeleur,
zeuven peunts. And the rest go to olle
andere Skandineuvians. Geud Leuck !
Heil, Feinsmecker! Das Leben ist ein
Oemtata.
Heutzutage
gibt es
viele
Koneinnnereien,
aber
auch
Schmierlappereien.
Schnei die Wurste in
Scheiben, Donnerwetter.
Hallo, Bobbejaan! Je moe nie klim die
berg nie en je moe nie flap nie me je
oor nie, seurpiet. Die konijn kom weer
de folgende dag, mie Sare Marijs is toch
so ver fan mie land. Je moe nie kreun
nie, Pik. Je moe nie Pic Nick nie. 't is
ik ben nie Piet nie. Ons maak die
verskil!
Bongiorno,
lapinini! Prena la mutarda e
maffia a Sardinia(un'
altro produtto
Ferrero). Doppo,
prena una casserola
fantastica e scopa una moglia. Viva
Musselini e la liberta ! ! !
Hei Joengne.
Is da hier de kuurnmert,
woar?
Herman,
is
auwe
pisser
a
gewoassen?
Putain, putain,
c'est lapiment bien,
nous
sommes
quand même
tous
des
lapins.
De Lapino-America, TWG.

WILT U MET MU
GEMEENSCHAP ?
Straatsburg-Luxemburgreis E.K.1987.

Je kent dat genre reisverhalen wel : ze
beginnen met 'Op een kille maandagmorgen
togen we naar de Kouter alwaar...'
en
eindigen op 'Na een hartelijk afscheid
trokken
wij,
blij
en
voldaan
huiswaarts'.
Dit reisverslag van de
Europakring
maakt ook
hierop
geen
uitzondering. Alhoewel...

BE SENSIBLE!

Het was de bedoeling iets op te steken
op de reis met bestemming Straats- en
Luxemburg,
een studiereis zoals men het
in meer glorierijke dagen placht te
noemen. En eigenlijk had het er veel van
weg
: Blitzbezoeken wisselden af met
oerdegelijke
conférences
en
dito
aangeboden maaltijden (dat Straatsburg
'van streek'
is door zijn patisserie
alsacienne,
zijn
nooit
geproefde
Sauerkraut
en
zijn
onvolprezen
Kasslerrib en croute, hoeft sindsdien
geen betoog). Met of zonder simultane
vertaling (in de negen officiële talen
van de Gemeenschap) dwarrelden wij door
de
wandelgangen
van
het
Europees
Parlement
(waar
juist
een
nieuwe
voorzitter werd verkozen)
en 'vongen'
wij
een
juridisch
uiltje
in
de
gerechtszaal
(III) van het Hof van
Justitie.
Kortom, we staken er toch iets van op :
bvb.de Europese Gemeenschap heeft een
totale begroting van 1.700 miljard BEF
(asjeblief,heren)
de gehele
Europese
Gemeenschap spendeert qua Research and
Development 3 x meer dan Amerika en
Japan samen; de Rechtse Fraktie van het
Europees Parlement bestaat slechts uit
16 leden waaronder onzer aller JeanMarie Le Pen die als een nieuwe Degrelle
het spreekgestoelte aan stukken buldert;
Voor het Europees Hof van de Rechten van
de Mens kwam ooit een zaak van een
nederlands milicien die in beroep wenste
te gaan tegen zijn overste omdat die
weigerde
gevolg te geven aan
zijn
verzoek
onder zijn militaire plunje
dameslingerie te mogen
dragen.
Het
verzoek voor het Hof werd als nietontvankelijk van de hand gewezen...;De
Europese
Investeringsbank maakt
het
mogelijk door middel van een stelsel van
leningen
allerhande particuliere
en
Erratum

In Schamper nr.239 stond onder een
vrije tribune (nl.die van Grand Cru)
per ongeluk de naam van Jan Goes.die
met deze gehele zaak niets wenst te
maken te hebben. Hiervoor onze
oprechte ekskuses.
De redaktie

overheidsprojecten te financieren. De
Bank kreeg van één of andere Amerikaanse
financiële instantie een Triple A. Reden
genoeg om leningen 0,5 % beneden het
wereldgemiddelde toe te staan (omdat men
naar eigen zeggen geen grote winstmarge
heeft(0,15%), maar in feite omdat de EIB
als orgaan van de Europese Gemeenschap
geniet van bepaalde voorrechten en immuniteiten
waardoor
ze
niet
belast
wordt.).

EureKa
Maar
daar
is
reeds
genoeg
over
geschreven.
Ik zal het hier eerder
hebben over de amicale sfeer die als een
rode draad door de Europakring heen
loopt
en
al
hun
activiteiten
ruggesteunt. Zelden heb ik zo'n vitalistische neigingen waargenomen bij species
van de Homo Sapiens sapiens(Europaius).
Wat eens een saaie studiereis beloofde
te worden(!), werd verheven tot een
"cultural meltingpoint" van het gevarieerde gedachtengoed van de deelnemers.
Om maar in de negen Europese talen te
zwijgen van de spookachtige sfeer die in
ons Kasteel te Lxbrg hing op een donkere
donder-vries-dag-nacht.
Of
van
de
kortstondige'kultureel-maatschappelijke'
uitwisseling met een groep Euromanen
ergens uit het Andalusisch laaggebergte.

Neen,
de
meidenspietsjen van
onze
reisleidster (Hélène comme on dit) waren
subliem, de zangeres van een auberge in
het
Quartier
'Petit
Paris'
in
Straatsburg
zong zo vals
als
een
gejaargangde kraai en onze eerste soep
in Luxemburg was een meesterwerk, neen
een
geamalgameerde
mixture van
de
cuisine minceur van Guérard en
het
afwaswater,
gefinisseerd(om
in
het
keukenlatijn
te
blijven)
met
sterretjesdeegwaren all dente.
En dan waren er nog een meute would-be
grappenmakers die ten (on)gepasten tijde
hun verbaal geweld de lucht inslingerden
en daarmee als decibelfascisten
een
palmares
verdienden aan de Europese
sterrenhemel(12 sterren).

Wie niet mee was, had zoals dat heet,
groot ongelijk. Wie meer wil weten over
de Europakring,
kan zich nog altijd lid
maken(a 5 ECU ofte plusminus 200 BEF).
Het sekretariaat bevindt zich nog altijd
in de Korte Meer, 11, op de eerste
verdieping.
Er is permanentie
elke
maandag van 2 tot 3 en elke woensdag van
11.30 tot 12.30.
Europe rules the wives !!!!
dd.spook T.W.G.

HETDEULE KEUNEUN...
Het gaat slecht met de studentenacties
in het het Gentse. Nu blijkbaar de grote
massa het laat afweten, rommelt het ook
intern. Daarmee bedoelen we dat de meest
actieve leden het onderling niet meer
eens worden. De breuk tussen het V.V.S.
(Vereniging Vlaamse Studenten)
en het
M.L.B. (Marxistich Leninististiche beweging is een feit.

Laten we eerlijk zijn: de acties zijn
vanaf het begin gedragen en gepland door
léden van het sociaal-democratische VVS,
leden van kleinere linkse bewegingen en
een paar onafhankelijken. Het liberale
LVSV is eigenlijk nooit echt bij de
coördinatie betrokken geweest. Ze liepen
tesamen met Dominique Bernard op kop van
de betoging in Gent, maar dat was ook
alles. Het CDS (de kaloten) hebben van
in den beginne gesteld dat de acties
"anti-regeringsgezind" waren en deden
daarom niet mee. Dat de strijd tegen de
rooms-blauwe
besparingen
gericht
was, en dus tegen de ontwerpers ervan,
kan niet ontkend worden. Maar het is geweten dat de CDS-leden liever uitpakken
met gekostumeerde meetings met Geens,
Nothomb en dies meer,dan zich te mengen
met het 'straatgepeupel' .
De essentie
van hun vereniging kan immers herleid
worden tot: "Hoe lik ik het best het gat
af van kalote hoogwaardigheidsbekleders,
zodat ik later hun plaats kan innemen?".

Bon, de symbiose tussen de linksen, de
sociaal-democraten en de onafhankelijken
was ideaal te noemen voor de kerstvakantie. Maar toen daarna de acties
slabakten liepen de strategiën uiteen.
De geringe opkomst voor de recente ludieke manifestaties was niet alleen een
domper (sic) op het enthiousiasme van de
coördinatoren,
ze werkte ook manifest
ontgoochelend voor diegenen die nog opdaagden. Want wie
wil zijn tijd nog
steken
in
"bedoeningen
waar
geen
kat,laat staan de pers, nog op afkomt?".

Bij de coördinatie begreep men ook wel
dat dit alles geen grote indruk meer kon
maken op de raad van Beheer. Maar het
VVS wou zich niet keren tegen de Raad,
ook niet toen het ultimatum van 21 januari verstreek. De beheersleden hadden
immers geen duidelijk standpunt ingenomen omtrent het uiteindelijke bedrag
van het inschrijvingsgeld. Nu is de
inning van "bijkomende centjes" (voor de
meesten 3.000 fr.) opgeschort, maar God
weet hoelang dat nog zal duren. Toen wij
Hem opbelden,
zei Hij dat Hij van niets
wist. Dus, vond de linkervleugel van de
coördinatie, moeten we overgaan tot het
nemen van een abonnement op de rectoraatsbezetting. Volgens een VVS-zegsman
is de beslissing genomen door een coördinatievergadering van 8 man, voornamelijk MLB-ers. Het VVS zond zijn kat (een
heel mooie) naar de daaropvolgende algemene vergadering en de beslissing werd
door de 40 aanwezigen goedgekeurd.
Zaterdag 31 januari gaan we het rectoraat
bezettten,
zo stond het op de massaal
verspreide affiches. Maar toen bleek dat
slechts eeen tiental personen daartoe
bereid waren,
werd op het voornemen
teruggekeerd.
"Wat een gezichtsverlies
en wat een afgang" jammerden de heren en
dames, "maar we kunnen ons poer niet
verschieten op nodeloze acties".

Het is evenwel duidelijk dat,
indien
geen compromis tussen de actievoerders
gevonden wordt,
de nationale actieweek
een regelrechte catastrofe wordt. Tot nu
toe
is op de nationale coördinatie
alleen een datum voor de nationale betoging vastgesteld (19 februari). Dat is
geen vet resultaat na twee marathonvergaderingen.
Zoals het er nu voor staat,
zijn
de perspektieven weinig
rooskleurig. Maar ja, waar blijven godverdomme
(sorry) al die melkmuilen die
verleden jaar in aud. E pretenteerden
het revolutionaire potentieel te zijn?
Zou God het weten? (DomPer)

Waar blijven die Dolle Konijnen verdomme?
In december konden we geen poot
verzetten zonder in en onder de konijnekeuteltjes te verzeilen.
Vooral de
mestvaalt tussen de Brug en het rectoraat had het toen erg zitten. Nu is alles dor en droog.
De geur is gelukkig
ook verdwenen.

Kwestie van die toestanden, ca.
1987
jaar terug, in Bethlehem (enkele honderden kilometers bezuidens Beiroet)
te
vermijden.
"De noodlottige gevolgen,
die 1 enkele verstrooidheid toen gehad
hebben, moeten ten alle prijze vermeden
worden."
: zo luiden de grote klokken
het tussen Brussel en Damme.

Heeft de myxomatose (ander woord voor
konijne-AIDS)
toegeslagen of zijn al de
vrouwelijke exemplaartjes zwanger geraakt?
Vooral dan op die
bewuste
vrijdag 12 december toen op de Korenmarkt het zaad in alle richtingen stoof.

De 3de week van februari zou een nieuwe
actieweek moeten worden.
Vermoedelijk
zullen de dolle konijnen en hun kleintjes dan weer in vol ornaat optreden.

Tja,
en nu zitten de buikskes vol.
De
vele konijnepaartjes (naast de enkele
ongehuwde moeders) wachten vol spanning
af.
Wij verkeren ten andere ook in
blijde verwachting.
Tussen al
die
kleintjes moet immers de toekomstige
Messias zitten.
De nieuwe studentenleid(st)er,
die ons,studenten, naar het
Beloofde land moet brengen.
Een land
vol honig en andere zoetigheid, een land
zonder numeri clausi of andere drempels.
Er doen ten andere al geruchten de ronde
als zou ene Coens, het bevel gegeven
hebben alle onnozele boorlingen te laten
neerschieten.

VIKTORIA STELT ZICH VOOR

Erger jij je soms ook aan seksistische
uitspraken?
Vind
je
ook dat
je
theoretisch niet altijd stevig genoeg in
je
schoenen staat
om
hierop
te
replikeren?
Wil je wat meer weten over
de vrouwenbeweging en de vrouwenproblematiek?
Tijd dan om kennis te maken met VIKTORIA.
Wie zijn we?
Niet een stel radikale
mannenhaatsters, wel willen we jullie en
onszelf informeren over de positie die
de vrouw nu en en werkelijk in onze samenleving inneemt, zowel aan als buiten
de unief, zowel in theorie als praktijk.
Pas door kennis te vergaren over deze
problematiek kan je je eigen positie bekijken en ze in een groter geheel van
patronen inkaderen.
We zijn dus emancipatorisch, maar ook
pluralistisch.
D.w.z. dat je niet tot
een bepaalde politieke strekking of een
bepaald geslacht moet behoren om erbij
te komen.
Heb je interesse of nieuw ideeëngoed?
Kom dan op 12 februari om 20 u naar De
Brug, waar Rita Mulier een overzicht
geeft van de vrouwenbeweging en tegelijk
worden ook alle nieuwsgierigen bevredigd
door
een komplete voorstelling
van
VIKTORIA.
Tot kijk dan?
VIKTORIA

Elders in de wereld, meerbepaald in China, is het ook heel rustig. Net als in
Gent zijn de studenten er in het Jaar
van de Tijger wat te actief geweest. Het
Jaar van het Konijn (begonnen op 29 januari) is, letterlijk dan, nauwelijks
die naam waardig.
In China beweren ze
nochtans dat het een nieuw jaar moet
worden vol positieve veranderingen.
We
wachten af.
Schamper houdt van zoetigheid en bepaalde exclusieve tropische cocktails,
da's
bekend. We kijken dan ook uit naar
enkele pondjes doopsuiker en een paar
exquise flessen.
Met die extra calorieën worden de volgende Schampers nog
beter, nog mooier en nog leuker.
(GD)
SCHAMPER is het officiële pluralistische
informatieblad van en voor de studenten
aan de Rijksuniversiteit Gent. De redaktie bestaat uit vrijwilligers en komt
iedere vrijdag om 13u en iedere maandag
vanaf 20.30u samen in het Studentenhuis
De Brug, Sint-Pletersnieuwstraat 45, 3de
verdieping.
Lezersbrieven zijn altijd
welkom op bovenstaand adres. Naamloos is
prullenmand. Op verzoek en bij ernstige
motivering laten wij uw naam weg.
Schamper wordt gekontroleerd door een
REDACTIERAAD die bestaat uit twee leden
van de Gentse Studentenraad(GSR)zijnde
Dominique Bernard en Mark Coucke, en
drie leden van de redactie: de hoofdredacteur (vz),
de verantwoordelijke
uitgever en de eindredacteur.
Klachten omtrent de inhoud en het beleid
van dit blad moeten aan het adres van de
verantwoordelijke uitgever of de voorzitter van de redactieraad op bovenstaand adres worden verzonden.
ADVERTENTIEDIENST: Voor alle inlichtingen zich wenden tot Schamper - REKLAME op
bovenstaand adres, of telefoneren naar
nummer 23.93.97 (op maandag vanaf 18.00u
of op vrijdag van I3.00u tot 14.00u).
HOOFDREDAKTEUR : Jan Du Chau.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER :
Dominic
Pertry.
EINDREDACTIE : Wim Tessier.
REDAKTIE :
Willy
Aerheyt,
Mark
Cromheecke,
Gert
Defever,
Koen
Dewanckele, Ann Geeraert, Geert Huysman,
Arne Lauwers, Paul Sierens, Karl Crabbé,
Nancy Boerjan, Mark Schollier, Guy De
Troyer,
Wim Defoort,
Rudi Moreels,
Annemie Bilsen.

Dentan die snellerciteert
dan zijn schaduw!
vervolg van pagina 3)

te eindigen bij WO II waarmee het echte
verval van Europa begon.
Na deze weinig verkwikkende inleiding
kwam Van Meerhaeghe langzaam op dreef.
Eerst nog wat puffend over de geschiedenis van Europa na WO II met de oprichting van de EGKS, de EEG, Douane- en Tariefunie, het Europees Muntsysteem,...
maar dan full-speed over de gevolgen ervan. Want, tot wat heeft het uiteindelijk geleid? Volgens Van Meerhaeghe tot
niets, meer zelfs we kwamen van de regen
in de drop. Er is nog steeds geen transportbeleid, men schaft douanetarieven af
maar men voert andere technische hinderpalen in. We hebben geen landbouwbeleid
want de landbouwoverschotten zwellen
voortdurend aan, het Europees Muntsysteem
faalt en bovendien is er sinds de jaren
'70 geen politieke wil meer om vooruit te
komen. Erger nog, wij boeren achteruit.

Een ander aspect waartegen Van Meerhaeghe
zich afzet zijn de belastingen want aangezien de overheid voor alles zorgt worden er steeds meer belastingen gehoffen
en heeft de burger minder zin om verantwoordelijkheid te nemen. Uit cijfermateriaal blijkt de België één van de koplopers is in het heffen van belastingen
(43%), je zou voor minder naar America
(slechts 18% belastingen) emigreren. Van
America houdt Van Meerhaeghe wel, maar ja
dat wisten wij natuurlijk al langer dan
vandaag.
Ook op het wetenschappelijk vlak heeft
Europa het, in vergelijking met de U.S.A,
volledig verkorven voor Van Meerhaeghe.
Waar in de U.S.A. goede en minder goede
universiteiten bestaan, hebben wij in
België enkel middelmatige (bedankt voor
het compliment) en bovendien is er bij
ons geen sprake van enige samenwerking
tussen universiteit en industrie.

Van Meerhaeghe nu goed op dreef, geeft
een aantal factoren die tot deze achteruitgang hebben geleid.
Naast de factoren van exceptionele aard:
de gevolgen van WO II met het vrijmaken
van de handel ergert Van Meerhaeghe zich
vooral aan het ontstaan van de verzorgingsstaat, (dat klinkt ons bekend in de
oren). De verzorgingsstaat dus, die niet
alleen zorgt voor de traditionele diensten van de staat zoals politie en recht
maar ook gratis of voor een gering bedrag
een aantal diensten aanbiedt m.a.w. het
systeem van de sociale zekerheid.
Dit systeem zou volgens M.A.G. moeten vervangen worden door een systeem van sociale
verzekering waarbij de burger zich tegen
alle risico's kan verzekeren zonder tussenkomst van de staat. Want een werknemer
die een onderneming 175 fr. kost krijgt
daarvan slechts 67 fr. en betaalt hij de
rest aan de sociale zekerheid, wel met
die 108 fr. zou die werknemer zichzelf
kunnen verzekeren en zou er minder geprofiteerd worden van de staat.

Verder zijn er ook nog de maatschappelijke
en etnische factoren die bijdragen tot het
verval van Europa. Waar wij Belgen, Nederlanders, Fransen e.d. zijn, zijn het aan
de andere kant van de plas alleen maar
Americanen. Daarbij komt nog dat wij bijzonder gastvrij zijn en een ongebreidelde
imigratie toelaten, iets wat volgens Van
Meerhaeghe leidt tot sociale spanningen
en racisme. Over de gastarbeiders wou hij
ook nog het volgende kwijt :"Er zijn mensen die zeggen " jamaar wij hebben die
mensen naar hier gehaald, we kunnen ze nu
toch niet terugsturen'' maar, wij hebben ze toch geen vast werk beloofd maar
een tijdelijke baan, als ik een schilder bij mij thuis vraag en die heeft
na verloop van tijd gedaan met schilderen dan vraag ik hem toch ook niet om
te blijven wonen."
Van Meerhaeghe zou Van Meerhaeghe niet
zijn moest hij het niet hebben over de
Sovjet-Unie en de manier waarop wij ons
tegen het dreigend gevaar moeten verde-

digen. Volgens Van Meerhaeghe heeft de
Sovjet-Unie enkel aandacht voor macht
en de uitbreiding ervan want waar wij
3% van ons nationaal inkomen besteden
aan defensie,1oopt dat in de Sovjet-Unie
op tot 15%. Europa moet dus gaan bewapenen en zorgen dat het voor zijn eigen
verdediging kan instaan want het Russisch
gevaar is volgens de prof. reëel. Hij
stelt dat wij niet mogen vergeten dat de
Sovjet-Unie nooit afstand heeft gedaan
van haar einddoel, namelijk de uitbreiding van het communisme en de dictatuur
van het proletariaat tot alle volkeren
van de wereld. Om de kwade bedoelingen
van de Sovjet-Unie duidelijk te maken
las hij tot slot volgende in de SovjetUnie verspreide tekst voor :
"De oorlog is een instrument, hij is
noodzakelijk voor de communistische expansie. De vrede is een uitvinding van
het kapitalisme om de vooruitgang van
het communisme te vertragen."
Met deze wijsheid in het achterhoofd
begaven wij ons naar de receptie waar
wij onze schrik voor een mogelijke Sovjet-invasie overvloedig konden wegspoelen.
R.M.

C
Wat

DfOPIDi
V e rk g ro e p

is dat:

y e e n superprograneertaal?
O de o p v o l g e r va n B?
□ de v o o r l o p e r v a n D?
□ de n o o i s t e zaal in de P l a t o ?

Antw o o r d door
Prof.dr. ir. G. Hoffman
op 16 februari on 20 uur
Blauwe Zaal, J, Plateaustraat 22

(vervolg van Dagina 3)
moeten
krijgen met één
of
andere
practical joke: het auditorium werd er
zowaar stil van op bepaalde momenten...
(neen, kritische lezer we zijn niet in
slaap gevallen).
Anders was het gesteld met de CDS-avond
van Charles-Ferdinand Nothomb (waarover
elders in dit nummer een uitgebreid
verslag).
In de Handelsbeurs op de
Kouter heeft vorige week dinsdag het
Vlaamse nationalisme nogmaals toegeslaan
(tenminste,
een
lugubere
exponent
daarvan). De arme man was nog niet
volledig binnen of enkele van de voorste
rijen
schoten recht en bulderden dat
hij maar weer naar buiten moest,
en dat
in zo'n koud weer. Enfin, de Gentse
politie stond nu niet tevergeefs aan de
deur om één van hun vroegere patrons uit
de gêne te halen. We hebben niets tegen
het Vlaamse nationalisme op zich, maar
er zijn andere manieren om uiting te
geven aan een overtuiging ,
en het
ergste was wel dat die bullebakken hun
kleine
kinderen
meenamen naar
hun
'protest'... de Vlaamse Leeuw zou er
zowaar zijn (melk)tanden bij verliezen!
De luciede lezer springt nu recht en
zegt met vlammende ogen (als fysische
uiting van zijn 'overwinning'):"Is dat
niet wat uwen Tobback heeft gevraagd??
Hij riep toch op tot verzet?!" Neen,
lieve mensen, neen...u bent er niet...
Terug naar donderdagavond.
Het bewijs
dat de avond als 'gelukt' mag worden
beschouwd,
is het feit dat er een heel
goed gevuld vragenluik is geweest (geen
monden vol tanden deze keer). Om elf uur
stipt werd daar bruusk een einde aan
gemaakt, want de conciërge wil ook wel
eens op tijd naar huis.Hij eindigde heel
mooi: "Je vecht voor de waarde van het
vechten. De waardigheid van de mens zit
in z'n verzet...".
's Avonds in de terug opkomende koude
alleen het St.-Pietersplein oversteken
en in gedachten luisteren naar Johan
Verminnen:
"Vz m zla.nc.koH z. . .
ii, a l t zzn t t n a a t , d i z n i z t vzndzn
l o o p t . . . i z t i , waan j z n i z t o v z n
pn aa t, mzt gzzn z n k z l w o o n d ...
d a t it> 19 j a a n . t z l a a t , z n n o g l z v z n op k o o p . . . d z m z l a n c k o l l z . . . "
K.J.
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SOWEGE (Sociale Werkgroep Geschiedenis)
organiseert video-voorstelling van
'NOUS L'AVONS TANT AIMEE LA REVOLUTION/
IN DE BAN VAN DE REVOLUTIE.'
Wat is er geworden van de vroegere
studentenleiders? Een vraag die ook Dany Cohn-Bendit en regisseur Steven De
Winter boeide.
Sommigen kozen resoluut
voor de strijd
(terrorisme...), werden
radicaal democratisch of integreerden
zich volledig in het bestaande systeem.
Een systeem waar ze nochtans heel lang
tegen gevochten hadden,
data woensdag 11.02.1987, 14u30
Deel 1 : Rebellen
Deel 2 : Proletariërs
woensdag 18.02.1987, 14u30
Deel 3 : Oorlog
Deel 4 : Demokratie
Blandijnberg,
Seminarie voor Nieuwste
Geschiedenis, 5de Verdiep. Inkom gratis.

Spits de oogjes,
toneelliefhebbertjes (
maar de anderen mogen ook verderlezen ),
want
wat in het N.T.G. onder de titel
'King Lear' vertoond wordt is geen klein
bier.
Al eens een pint gezien die ruim
4 uur duurt en waardoor je geboeid
blijft tot de bodem in zicht is ?
King Lear verdeelt zijn rijk onder z'n
dochters.
Goneril en Regan verklaren
hem
hun
(valse)
liefde en
worden
beloond. De jongste .Cordelia, kan haar
gevoelens niet onder woorden brengen.
Lear vat dit verkeerd op en verbant
haar.
Daarnaast ontwikkelt zich een
konflikt tussen Gloucester,
z'n wettige
zoon, Edgar en natuurlijke zoon Edmond.
Onmerkbaar
(of bijna want ik had het
toch gemerkt) smelten die 2 verhalen
samen tot één drama.
De afdaling naar
de waanzin wordt in al zijn facetten
doorlopen. Maar er zit een addertje onder de planken, het gaat hier om "de
wijsheid
in
de
zotheid"
(dixit
programmaboekje dat overigens z'n geld
waard is voor dit stuk).

Regisseur
Fiévez is geen beginner in
dit genre.
Hij regisseerde 'De koning
sterft' en werkt hier verder in dezelfde
zin.
Een eenvoudig dekor dat zich tot
de meest onverwachte figuren omvormt,
zwart doek en stoelen.
Het resultaat
lijkt soms op bewegende beeldhouwwerken.
De kostumes geven de aard van het stuk
weer
: heel zwart-heel wit.
Hugo Claus vertaalde Shakespeare en dat
hadden we zonder boekje ook geraden.
Hoe dichter bij de ontknoping,
hoe
warmer de heren het
krijgen.
Het
echtpaar
Cornwall
heeft
last
van
sadistische trekjes.
Gelukkig gebruikt
Claus er deze keer een juiste dosis van,
maar da's dan ook een zeer subjektieve
weergave mijnentwege.
Daarvoor hoef je
in elk geval je achterwerk geen 4 uur te
teisteren.
De vertolking van Jef Demedts
(King
Lear) is op zich een sukses.
Trouwens,
alle akteurs spelen vlot en natuurlijk
voor zover dat mogelijk is in een stuk
van Shakespeare.
Het
hoogdravend
woordgebruik
wordt
gerelativeerd door de spitsvondige opmerkingen
van
de
nar,
eer
ver
achterneefje van Chaplin.
Zinnen als
"Indien een mens hersenen in zijn hielen
had zou hij er dan ook eelt op krijgen
?" maken van de zaak een doordenkertje,
maar houden het verteerbaar voor een
gewone sterveling.

Bescheiden opmerking : de dames en heren
akteurs spreken de tekst af en toe te
snel uit en dat komt de verstaanbaarheid
niet ten goede.
De
stormscène
is visueel
prachtig
uitgewerkt, maar verliest veel van haar
kracht doordat er niets te horen is.
Misschien was dat juist de bedoeling
(geliefkoosd
ekskuus
van
de
regisseur) maar daar trappen wij niet
in.
Het geïmproviseerde proces, waarbij de
laarzen
Lear
Gonderil
en Regan
voorstellen, is een leuke vondst.
Daarnaast blijft vooral 'de oorlog' je
bij. Dat is dan een staaltje van hoe je
met weinig middelen verassend veel kan
suggereren
én
je
publiek
kan
overdonderen.
Het laatste kwartier was me toch wat te
zwaar op de hand,
te pathetisch.
In
tegenstelling tot de rest van het stuk
waarin
een evenwicht heerst
tussen
passie en rede.
Het gevecht tussen de
door en door slechte Edmond en de even
door en door goede Edward zorgt voor
onderdrukt gegrinnik in de zaal.
Uiteindelijk is dit een aanrader van
formaat,
tenminste als je het ervoor
over hebt een tijdje stil te zitten. Na
de pauze zat de zaal nog even vol
(als
dat de twijfelaars kan helpen).
Maarre.. rasechte Top Gun-fans blijven
beter thuis.
nD.

Do. 12.02.1987, 20 h.
Oudstudenten Wijsbegeerte en Moraalwet,
organiseren :
R. BOEHM praat over MARTIN HEIDEGGER
in de kleine academieraadszaal, Volderstraat 9.
OWMG-leden : gratis
rest : 40 fr.

Do. 12.02.1987, 20h00.
lezing door Guy Schraenen over 'Les Peupliers, het huis GUIETTE van LE CORBUSIER -1926'
HIKO-auditorium, St.-Hubertusstr. 2

Di. 10.02.1987, 20h00.
JK organiseert
gespreksavond met LUDO ABICHT, Het Amerikaanse onderwijssysteem.
Coca-Colauniversiteiten.
Ook bij ons?
Blandijnberg, auditorium A

Op woensdag 11 en donderdag 12 februari
aanstaande speelt Scène 85 "Angst en
Ellende in het Derde Rijk" van Berthold
Brecht. Dit door het Kultureel Konvent
aangeboden stuk klassetoneel, kun je nog
altijd bijwonen voor de luttele prijs
van 100 fr. Kaarten zijn te bekomen in
het
studentensecretariaat(bij
Leentje),St.Pietersnieuwstraat,
45,eerste verdiep,
tel.091/25 99 39

Sinds hij enkele jaren geleden met zijn
MAN
OF FLOWERS op het Filmgebeuren
sukses had, heeft hij als het ware een
schare vaste aanhangers gekregen,
en zo
werd hij hier te lande de enige bekende

AUTO PSI

Het vertoningsleven van een film kan
bijzonder
grillig zijn.
Zo
worden
sommige films pas verdeeld of door het
publiek geapprecieerd nadat ze een prijs
hebben behaald, zoals Höhenfeuer en naar
we hopen binnenkort ook het Nederlandse
De Aanslag, dat vorige week in Hollywood
de
Golden
Globe
voor
de
beste
buitenlandse film kreeg. Andere films
moeten wachten tot de regisseur wat meer
geluk heeft met een nieuwe film. In dat
laatste geval verkeert REPO-MAN van Alex
Cox, eveneens regisseur
van de Sex
Pistols-biografie Sid and Nancy,
en
misschien weldra ook ERASERHEAD van
Blue Velvet- David Lynch, volgens ons
een kult-meesterwerk waar we het nog tot
vervelens toe over gaan hebben.
REPO-MAN betekent zoveel als degene die
zich door kredietinstellingen of banken
laat
betalen
om
de
auto's
van
wanbetalers hoe dan ook terug te halen.
Dat gebeurt niet altijd op een even
nette manier en aktiescènes zijn dan ook
verzekerd: woeste achtervolgingscènes,
gierende banden, schieten en wat je maar
kunt verzinnen.
Tegelijk biedt
dit
scenario echter ook de kans om ten volle
een
bepaald
leven,
in
casu
het
ondergrondse LA, te tonen.
Alex Cox'langspeeldebuut werd in de VS
tot 'punkkult'status verheven. Voor ons
was
het
echter
een
beetje
een
ontgoocheling: op enkele spitse dialogen
na, onderscheidt Repo-man zich weinig
van de duizend-en-een aktiefilms die
hele
dagen
onze netvliezen
helpen
verslijten. Vermeldenswaard zijn wel nog
de
fotografie van
Wenders-fotograaf
Robby Müller (ook in Down by Law) en de
twee attrakties op de affiche:
Emilio
Estevez (zoon van..) en Harry Dean Stanton.

MIJN (T)EEFIE
Om het helemaal moeilijk te maken hebben
we
het hier ook maar over ene Paul Cox,
geen familie ,maar Australiër van Nederlandse afkomst, als we het goed hebben.

Australische regisseur naast Peter Weir
(Wittness).
Dit jaar op het filmgebeuren was er
zelfs een heuse Cox-retrospektieve. De
intuitie van uw nederige verslaggeefster
ter plaatse vertoonde enige afkeer, en
zoals dat met intuitie gaat
(remember
Miss Marple): zonder enige aanwijsbare
reden. We lieten ons echter door een
even nederige kompaan, die door de Coxvlieg gebeten was overtuigen om naar MY
FIRST WIFE te gaan kijken en kwamen
licht geergerd buiten, de kompaan echter
was laaiend enthousiast.
MY
FIRST
WIFE
vertelt
over
de
moeilijkheden die een man ondervindt
wanneer zijn vrouw bij hem vandaan wil,
hoewel
ze toch al een tijdje
uit
mekaar waren gegroeid, wat hij stomweg
niet eens had gemerkt. Het is een echt
huwelijksdrama, waarbij Cox ten overvloede gebruik maakt van prachtige klassieke muziek (de man in kwestie is
musicus en heeft een radioprogramma),
die naar ons gevoel echter al te nadrukkelijk de problemen van de man illustreert, zoals Gluck's Orpheus en Euridice. En misschien is het wel dat wat ons
stoorde, ons sceptisch deed toekijken in
plaats van een beetje mee te leven: dat
alles
zo
ekspliciet werd
getoond,
gezegd,
zodat voor ons de dramatische
spanning eraf ging. Hoofdvertolkers zijn
Wendy Hughes en John Hargreaves en Cox
kreeg voor zijn film drie Australische
Film Awards. De gustibus...
ag

STUVI0 skoop
15.00 U : SIV A MV NANCV van A .Cox.
(USA, 19 86) met Chloe
en
20.00 u Gary Oldman. . .
15.00 u: V OW N BY LAW van J.'JanJanmuAh met R.Benlgnl,
en
22.30 u T .Wait^ , J. Lurie. . .
15.00 u: FL AGRANT VES1R van C.Farnaldo (F a../USA, 1 986) mei
en
20.00 u S.WatenAon, L.Hutton, A.
R o u a a c I , ..
20.00 u: H0HENFEUER van F.M uKe.fi
20.00 U'. MY FIRST WIFE (A uAt ral le,
1984) van P.Cox, met W.
Hughe.-6, J .HaA.gH.avzA,..
22.30 u: REPO MAN van A.COX (USA,
1984) m et H .V. S ta nt on , E.
EAtevez, . .

BLUE
VOU/ET.

Beangstigend,
bevreemdend, beroerend,
brutaal,
obsceen: het kan allemaal gezegd
worden over BLUE
VELVET,
de
nieuwste van DAVID LYNCH,
een man die
furore maakte met ERASERHEAD en THE ELEPHANT MAN, onlangs nog te zien in de
Sphinx.
Blue Velvet begint knap : verschillende
shots worden lichtjes chaotisch gemonteerd,
een landschap met een contrastrijke hemel, rode bloemen,
gele tulpen
tegen een wit hek, een huis, een brandweerwagen met een wuivende man in slowmotion,
een man die zijn tuin besproeit
-en kort daarna ineenstuikt-en een jonge
man die gefascineerd naar akelige insekten staart.
"It's a strange world",
of
de eigenzinnige aanioop van DAVID LYNCH
naar het verhaal.
De jonge man MACLACHLAN vindt in het
gras een oor en snelt met zijn ontdekking naar de lokale politiechef,
die
maar lauw reageert. Meteen is Maclachlan
geïnteresseerd in deze affaire en via
een tip van Sandy,de dochter van de
politiechef,
geraakt hij in een nachtclub, waar Isabella Rosselini een cover
ten beste geeft van Blue Velvet. Hij
volgt haar en besluit om eens en kijkje
te nemen in haar appartement.
Voor dit alles heeft de regiemeester
twintig
minuten
nodig
en
dan
begrijp
je
dadelijk dat er
traag
gefilmd wordt, tot op het randje van het
vervelende toe. Maar als Maclachlan begrijpt dat Isabella Rosselini volledig
in
de
macht
is
van
de
sadomasochistische Dennis Hopper wordt het
plots heel intrigerend. Want het wordt
de kijker niet meteen duidelijk waarom
de neurotisch geworden Isabella zich moet
overgeven aan de sado-sexuele geweldplegingen van een krankzinnige Hopper.
Via de narratieve stijl -wat aan
Body
Doublé deed denken- vernemen we dat de
man en het kind van Isabella in handen
zijn van Dennis Hopper. Van dan af wordt
de toeschouwer traag meegezogen in de
verderfelijke en afgrijselijke wereld
van Hopper. Over de laatste kunnen we
gerust stellen dat hij na zijn heerlijke
prestatie in Rumble Fisch nu ook weer

Het ganse verhaal wordt echter heel
traag in beeld gebracht maar gelukkig af
en toe doorspekt met staaltjes van pure
cinema.
Als toeschouwer
raak je erg geïnteresseerd in de plot, maar langs de andere
kant wil je dat de maker wat meer
opschiet met zijn ontrafeling. Dat is
uiteraard zijn bedoeling,
maar hier
werkt dat af en toe wat irriterend. Wat
niet wegneemt dat Blue Velvet een knappe
film
is met cinematografische hoogstandjes en een puike klankband. Het
vreemde aan deze film is dat pas op café
bepaalde scènes gaan
natrillen,en al
probeert Roland je hoofd vol te rammen
met rock en roll,
toch blijf je de song
Blue Velvet naneuriën. It's a strange
world.
Blue Velvet is dus voer voor mensen die
geen maagoprispingen krijgen bij de beklemmende tekening van het obscure en
obscene sado-milieu door de exentrieke
Lynch,
die gerust wat meer zijn schaar
had mogen gebruiken. Naar verluidt zou
hij een 4 uur durende versie op video
uitbrengen, maar we vragen ons alleen af
waar dat goed voor kan zijn.
Voor
Patrick Duynslaeger allicht.

Blue Velvet **1/2
Decascoop
DomPer

SID ON!?

Klassieke Kring stelt voor:
MEDEA van P.P. PASOLINI
Donderdag 19 februari om 20.00h.
Blandijn, aud. C
Inkom: met F.K.-kaart 70 fr., zonder 90 fr.

Het Masereelfonds organiseert in samenwerking met De Andere Film, een filracyclus : MIJLPALEN

^

*

maandag 9 februari 1987 om 20u00 :
CHELOVEK S KIN0APPARAT0M (1929)
van Dziga Vertov
en om 22u30
SOMMAREN MED MONIKA (1953) van
Ingmar Bergman
Huidevetterskaai 40
Toegang : per film 100 fr, per avond 150.
Leden betalen respectievelijk 80 en 130.

WatRuysscht erdoorhet Struikgewas?
Volgens de flaptekst mag 'Het Verdriet
van België' als hoofdwerk uit het oeuvre
van HUG0 CLAUS beschouwd worden. Deze
roman verscheen in 1983 bij de Bezige
Bij, en werd ondertussen al in het Frans
(Le Chagrin des Beiges) en het Duits
(der Kummer von Flandern) vertaald. Het
beschrijft het opgroeien van Louis Seynaeve (lij) tijdens de periode 1939-1947
(vrede, oorlog en vrede), en omvat 2 delen. In 'Het verdriet' zien we Louis als
onmondige jonge snaak in een nonneninternaat,
en thuis bij z'n uitgebreide
familie.
In het tweede deel,
'Van België', neemt hij z'n lot in eigen handen
en wordt lid van de NSJV (een soort
Vlaamse Hitlerjugend). Later distancieert hij zich van die valse mythe
(in
het begin wordt Louis omringd door mensen die hem constant voorliegen en halve
waarheden op de mouw spelden, pas als
hij ouder is kan hij zich uit die beklemmende sfeer ontrukken), en krijgt
meer sympathie voor de chaos en decadentie der Joodse schrijvers.
Naast een 'Entwicklungsroman' is het VVB
ook een roman over schrijven.
'Het verdriet' is in feite een novelle die Louis
in deel 2 als schrijver in spe indient
bij een prijsvraag voor Het Laatste
Nieuws.
Dit alles is echter een heel beperkte
weergave van Claus' huzarenepos. De roman ademt de schrijnende identiteitsloze
sfeer uit van het bufferlandje België
rond WO 2. Het "verdriet" van de titel
valt dan ook hier ergens te zoeken.

een sublieme vertolking neerzet, ondanks
het feit dat de helft van zijn dialogen
uit "fucks" bestaat, en dat is van het
fuck te veel.
"I'll fuck anything that
moves", wie zou het willen en wie zou
het kunnen?

Precies deze Lijvige kraker van Claus
(774 blz) koos TINE RUYSSCHAERT om te
herwerken tot 'n 'theatersolo'. Het stuk
zou slechts 3 keer opgevoerd worden hier
in ARCA-Gent, maar wegens het succes
zijn verlengingen gepland (zie verder).
Op dinsdagavond 27 jan waren wij ook van
de partij. Tine Ruysschaert staat alleen
op de scène, en leest hele passages uit
het boek voor, soms erin bladerend maar
meestal op het geheugen. De keuze werd
gemaakt in overleg met de schrijver zelf
en Ton LUTZ. Deze laatste gaf ook de

(heel sobere) regie-aanwijzingen. Dit
maakt dat je enkel een vertelster ziet,
een houten bank (waar bij enkele nonnenpassages duchtig op geknield wordt)
en
een plantenbak. Interessant is hoe ze af
en toe van een mooie Vlaamse uitdrukking
de Franse en Duitse equivalent uit de

respectieve vertalingen geeft.
Misschien vat je het niet direct maar
ook de kleding is aangepast : een zwarte
blouse, rode vest en rok en bij de geladen momenten uit het boeiende leven Belgen een geel zakdoekje; de driekleur
nietwaar,
en het zakdoekje om het verdriet
te
stelpen.
Toch
is
deze
theatervorm enigszins beperkt. Dankzij
de wurggreep van de roman zelf blijft de
monoloog boeien, maar de vraag is of Tine Ruysschaerts nauwe aanpak op zich wel
genoeg gewicht in de schaal werpt. Haar
stem is prachtig, en ze kan zoiets overtuigend brengen, maar dit boek ligt nu
eenmaal ook in winkels en bibliotheken.

De enige juiste conclusie lijkt me dan
ook -want je moet deze roman gelezen
(gehoord)
hebben- :
het stuk
gaan
kijken,
en dan het boek lezen. Als je
het boek enige tijd geleden al eens las
is het vanuit nostalgisch oogpunt een
heerlijke terugblik; en behoor je tot
dat marktsegment waarop uitgevers allang
niet meer rekenen,
ga dan in elk geval
eens kijken. Deze eenmensprestatie van
Tine Ruysschaert mag dan geen vernietigende mokerslag zijn, we zijn er wel
over te spreken (café de werkmansvrienden, liefst op zaterdag).
(PolS)
TINE RUYSSCHAERT in HET VERDRIET VAN
BELGIE nog in Arca op 1,2,3 en 4 maart
tel: 25.18.60 (tijdens kantooruren)

Met "Repo Man" kwam regisseur Alex Cox
onmiddellijk in de belangstelling bij
een wijd kinemapubliek. Junkies, hippies,
punkies en andere -ies konden er hun
nostalgie botvieren. "Sid and Nancy"
handelt ook over randfiguren, maar hier
maakt de regisseur de gevaarlijke sprong
van komedie naar tragedie. Hij kan het
niet nalaten de film vol te proppen met
satirische elementen die in deze context
nogal cynisch overkomen. De film vertelt
immers de lijdensweg van ene Sid Vicious,
u allen bekend. De beruchte Sex Pistols
komen in de film eigenlijk weinig aan
bod. Alles draait namelijk rond de
"passionele" (nou ja) verhouding van
Sid en Nancy, een Amerikaans heroïnehoertje. We krijgen hier een goed beeld
van de junkie in degeneratie ; Sid en
Nancy raken hoe langer hoe meer geïsoleerd van de wereld. Eerst keren zij
zelf Rotten en Mc Larren de rug toe. Ze
zullen het "their way" wel maken.
Aanvankelijk lukt het hen wel aardig,
maar ze verzinken dra in hun eigen
stront (letterlijk en figuurlijk ; het
eerste al meer dan het laatste. Uiteindelijk zal de hoofdspeler, net als de
echte Sid, zijn Nancy vermoorden. Op
zijn minst euthanasie ! Het is dus geen
verheerlijking van onze anti-held en de
o zo zalige droomwereld van heroïne.
Wie met die gedachte speelt zou wel eens
kunnen afdruipen met een cold turkey.
Op het eerste zicht een boeiend verhaal,
maar al na een uur beginnen de meeste
toeschouwers (nou ja, we waren met z'n
drieën) te draaien en te keren in hun
zetels die nochtans niet moeten onderdoen voor Dekaskoop. Het begint dus
allemaal mooi, maar al gauw verwatert
de film in "fuck you", "shit" en andere
excrementen. Wie daar op klaar komt
moet pas goed stoned zijn ! Al zullen
vele van die bovenvermelde -ietjes
•het niet met me eens zijn.
M. S.

Programma SPHINX
upon a time, in t he uieAt van
Leone doet het erg goed en Apeelt
verder ( 1 5 .00 en 20.30 h.)
-Jagged Egde van M ar q u a n d , een goede
thriller {15.00 en lO.lOh. )
-Ko qaanlAquatAl van Reggio, een mooie
parabel oven, de menAelljke vernielzucht (17.30 en 23.00 h.)
-A pri va t e function zou een komedie
moeten zijn {17.30 en 23.00h.)
- A belvan Van W a r m e r d a m , een heerlijke
komedie (15.00 en 20.30)
-Heartburn o huwellj kA perikelen
Venwacht-.My beautiful laundrette van
FrearA

