
EXCLUSIEF VOOR U OPGEZOCHT

ZEVEN MAAL TWAALF IS NEGENENTACHTIG
De zevende editie van de Gentse 12-urenloop 
wordt er één als nooit tevoren. Het is immers 
de allereerste maal dat dit topevenement voor 
de zevende maal georganiseerd wordt. Voor 
de rest blijft alles bij het oude. De talrijke 
nieuwigheidjes zien we hier voorlopig maar 
even over het hoofd.
Woensdag 25 oktober, 13u, St.-Pietersplein: 
het asfalt trilt en kreunt onder duizenden teder 
ingewreven en voorverwarmde voetzolen. 
Spieren spannen zich, kuiten zetten zich 
schrap, gezichten halen hun pijnlijkste grimas 
boven, pershaaien zoeken in hun archieven 
naar hun bloemrijksteen meest naturalistische 
woorden. Toch schieten zij hopeloos te kort. 
Niemand kan op bevredigende wijze verslag 
uitbrengen over de dramatische scènes die zich 
voor zijn netvlies voltrekken. Toch maar even 
een poging wagen.
DERTIEN UUR: Rector De Meyer, burge-
meester Temmerman en gouverneur Baltha- 
zar zetten eendrachtig hun beste vingertje 
voor. Het startschot weerklinkt, duifjes en bal-
lonnetjes stijgen op, kruitdamp en vogelpoep 
vermengen zich met het eerste zweet, gratis 
voor u vergoten door o.a AA-Gent-trainer Re- 
né Vandereycken en de meest prominente

specimens uwer professorencorps. 
VEERTIEN UUR: Drie uur lang worden uw 
krampen en hartaderbreuken per opbod ver-
kocht aan de hoogste bieder. "Gesponsord lo-
pen" noemen ze dat dan. Wat ingezameld 
wordt, gaat integraal naar 11-11-11. Een ul-
tieme poging om er alsnog een elf-urenloop 
van te maken, stuitte naar verluidt opnogal wat 
verzet vanwege de organisatoren.
VIJFTIEN UUR: Speeltijd voor wie ook nog 
wel eens het kind wil uithangen. Paalklimmen, 
touwtrekken, zakdoekje leggen, m.a.w.: Inter- 
fakultaire Studentikoze Spelen.
ZEVENTIEN UUR: Wij (te lelijk om los te 
lopen) ruimen wijselijk de baan voor de Kim 
Basingers en Bart Verschaeves onder ons om 
onder hun beidjes uit te maken wie de trofee 
van de Snelste Loper/Loopster in de wacht zal 
slepen. Ondertussen kunnen Wij nog altijd 
onze frustraties verdrinken aan de Milkbar in 
liters chocomelk, yoghurt en wittekes. 
TWINTIG UUR: U zoekt en vindt onderdak in 
de magistrale tent op het plein, waar BRT- 
dorpsgek en smoelenschuiver Jacques VER- 
MEIRE zijn ding komt doen met o.a. Luc Van 
den Bossche, Herman De Croo, Koen Crucke, 
Prof. Bouckaert en (o.v.) Coco Flanel. "Ding"

zou in dit geval staan voor een soort taalspel, 
zo verzekerde men ons ten stelligste. Binnen 
zetten hogervermelde heren het zaakje in vuur 
en vlam (o.a. met de plaatjes die ze als gast-dj’s 
op u afvuren tijdens de spetterende fuif), bui-
ten houden we het gewoon bij fakkels.
Om EEN UUR tenslotte eindigen we in de

SCHOONHEID waar het Brugse zwanen-
combo ELISA WAUT al eeuwen synoniem 
voor is. Maar dan ligt u al lang uw blaren te 
likken natuurlijk. Had u maar wat voorzichti-
ger met uw lief moeten omspringen. 
(Troostende woorden van Pievertje en theus)

Zonder titel Gastcolumn.

AMNESTY INTERNATIONAL EIGEN UNIVERSITEIT EERST
Het plein van de Hemelse Vrede is het plein 
van de contradictie. De gruwelijke beelden van 
het bloedig neerslaan van de studentenop-
stand annex democratiseringsbeweging staan 
nog in ons en uw netvlies gebrand, maar onder-
tussen hebben de neutrale camera’s daar an-
dere beelden overheen gelegd. Beelden van 
machtsontplooiing naar aanleiding van de 
4üste verjaardag van het ontstaan van de 
Volksrepubliek China, beelden van FESTIVI-
TEITEN die de glorieuze intrede van MAO 
moeten herdenken, beelden die erop wijzen 
dat in China de geschiedenis al uit de boekjes 
wordt geweerd nog voor ze gedrukt zijn. Cy-
nische beelden, zo vinden wij, en met ons AM- 
NESTY INTERNATIONAL die er alles aan 
willen doen om ervoor te zorgen dat de eerste 
beelden niet vervagen.
In het kader van hun terechte verontwaardi-
ging, maar meer nog om er zorg voor te dragen 
dat u uw aandacht niet uitsluitend aan de tri-
viale dingen des levens wijdt, komt AMNES- 
TY, voor de gelegenheid vermomd als het stu-
dentenblad KAMPUS, op 24 oktober naar 
Gent. Op het september/oktober- nummer 
van Kampuswerd een briefkaart gekleefd (zie 
afbeelding) die u rechtstreeks naar de Volksre-
publiek kunt opsturen, met de (voorgedrukte) 
mededeling dat u bezorgd bent over het lot van 
XIAN DAYONG, YU FANGQUING en 
WANG DAN, drie studenten die werden aan-
gehouden voor hun deelname aan de protes-
tbeweging. Wanneer u uw naam op deze kaart 
zet, er 28,- frank postzegels op kleeft en ze in 
de dichtstbijzijnde bus stopt, oefent u tevens 
druk uit op Deng en trawanten. U verzoekt de 
burgemeester van Peking namelijk met aan-
drang "erop toe te zien dat deze drie personen 
(...) onmiddellijk vrij gelaten worden". Verder 
vraagt u "erop toe te zien dat zij niet gefolterd 
of slecht behandeld worden".
Samengevat: Kampus zal op 24 oktober in de 
BRUG en het restaurant OVERPOORT een 
stand plaatsen en er informatie en promotie- 
nummers met bovengenoemde kaart versprei-

den. U weet wat u te doen staat. Of op uw 
bakkes.

AMNESTY TONEEL
Werkgroep ERIS, 4 vrouwen en drie mannen, 
heeft voor AMNESTY INTERNATIONAL 
een produktie gecreëerd die meedogenloos de 
werkelijkheid toont, zonder te vervallen in oe-
verloos gemoraliseer dat geëngageerd toneel 
zo vaak ongenietbaar maakt. SCHADUWEN 
is een collage die beelden van mensen in gevan - 
genschap koppelt aan Westerse reclame- beel-
den, die spelende kinderen in al hun naakte 
contrasten tegenover elkaar zet, die het Wes-
ters superioriteits gevoel uitkleden en te kijk 
stellen.
Het is een hard, realistisch, soms speels en 
vertederend schouwspel dat niemand onbe-
roerd kan laten. De opbrengst gaat integraal 
naar AMNESTY. U weet waar u naartoe 
moet. Of op uw bakkes.

SCHADUWEN, op 14, 20  en 27 oktober om 
20uOO
Zaal Roelant, Korte Kruisstraat, Gent 
Reservatie: 091/25.18.60 - Prijs: 180,-
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Welkom, 1ste kan-student, welkom! Met open 
armen wens ik u te ontvangen in Gent, aan de 
RUG, de universiteit die zich in zoveel aspec-
ten onderscheidt van de andere. Staat mij toe 
u voor alles te feliciteren met uw schitterende 
keuze. Voor hetzelfde geld (14.850 Belgische 
Franken ondertussen al, jawel) had u de als 
katholiek bekend staande -maar eigenlijk een 
rode burcht zijnde- universiteit van Leuven 
kunnen kiezen. U was er terecht gekomen in 
een krioelende termietenhoop, waar de aloude 
katholieke en Vlaamse waarden ver te zoeken 
zijn! Jazeker, in Leuven brokkelt onze eigen-
heid met verontrustende vaart af, doch niet in 
Gent.
Rijksuniversiteit heet het hier, maar zoals u 
weet, wordt het Rijk nog steeds gevormd door 
de grote partijen met hun rijke tradities - we 
hoeven niet in detail te treden, we weten alle-
maal waarop ik doel - en onze Vlaamse jonge-
ren, de toekomst van morgen vormend, ko-
men er terecht in een liefdevolle omgeving, een 
warme baarmoeder met kloppend hart. Gefe-
liciteerd dus, proficiat, u hebt met de RUG een 
weldoordachte, juiste keus gedaan, die positief 
bepalend voor uw hele verdere leven zal zijn. 
'Poch sta ik erop u ook te waarschuwen. U zult, 
beste 1ste kan-student, bloot komen te staan 
aan heel wat verleidingen. Verleidingen des 
duivels, met als enige bedoeling uw goede be-
doelingen in de kiem te smoren, uw jeugdig 
Vlaams enthousiasme de ruggegraat te bre-
ken, uw ijver en nijver te kraken! Weest waak-
zaam, beste student, hoop onzer toekomst, 
want de gevaren staan achter elke hoek op de 
loer. U hebt natuurlijk al gehoord van ’het 
café’. Welnu, mijd deze oorden des verderfs, 
laat u er niet binnenlokken, door niemand niet, 
want eens binnen is de weg naar buiten vol 
hindernissen. U zult er opgehouden worden 
door lallende medestudenten, gevallen medes-
tudentes, u zult er blootgesteld worden aan 
BIER, drank der leeghoofden, en SIGARET-
TEN, kankerstokken en walmende fallus-sym- 
bolen, instrumenten om lege persoonlijkheden

te camoufleren. U begrijpt, u hebt in deze 
rokerige krochten niets te zoeken. Als u onts-
panning zoekt na een inspannende dag vol 
studie, bezoekt dan de vele Vlaamse boterkoe-
kenavonden die door studentenverenigingen 
met een ziel worden georganiseerd. U kunt er 
zoveel chocolademelk drinken als u zelf wilt, u 
kunt er gezamelijk onze nationale volksliede-
ren zingen, met passende fierheid, uit volle 
borst. U kan er gezelschapspelen beoefenen 
(aan de jaarlijkse Mens Erger Je Niet-compe- 
titie nemen ploegen deel van overal ten lande) 
of diareeksen over ons schoon natuurgoed be-
kijken. Natuurlijk kunt u ook enen dans wagen 
-volksdansen of, we zijn niet ouderwets, een 
modernen dans- ook populaire airkens als den 
Vogelkensdans schallen door de luidsprekers. 
Maar geen rock’n’roll, nee, vooral geen ro- 
ck’n’roll, beste studenten, sluit uw oren af voor 
deze geluidsbrij, mijdt de kelders waar deze 
Anglicaanse kakafonieën, deze opzwepende 
sexuele ritmes, deze primitieve oerklanken aan 
u worden opgedrongen. Eigen cultuur eerst, 
zou ik zo denken, en ik weet dat u het met mij 
eens zijt. Er is genoeg te zien (tien!) dat ons 
eigen bodem is ontsproten, uit ons eigen geda-
chtengoed is geboren.
Zo, beste 1ste kanner, ik weet zeker dat we 
elkaar goed begrijpen. Leunt u nijver over uwe 
studieboeken, blokt goed (en ziet niet om) en 
weet: het loont de moeite! Het zweet dat u nu 
vergiet zult u ten duizendmale gecompenseerd 
krijgen in een eigen, katholieke, Vlaamse 
maatschappij. Bereidt u voor op onze toe-
komst.

(En leest Schamper, spreekbuis van de waar-
dige student, die alle genoemde kwaliteiten in 
zich verenigt, in welks ik mij vanaf nu elk num-
mer tot u zal richten om u te leiden in deze 
woestenij vol gevaren waarin u terechtkomt.) 
Vliegt den Blauwvoet!

Erik Von Crompuy.



Het Huis

DE RUG VERZEILD IN DE VERZUILING ?
De RUG wil de meest frisse universiteit van 
Vlaanderen zijn en werkt duidelijk aan haar 
imago. Maar wat blijkt? De lucifers zijn verge-
ten! Op ons eigenste, van limoenengeur door-
drongen Rectoraat, opgefrist in het kader van 
diezelfde image-building, stuitten twee Scham- 
perredacteurs op een schandvlek: enkele luci-
fersdoosjes met het oude logo. Maar liefst acht 
(8) zuiltjes sieren het tempeltje! Compleet fout 
natuurlijk, het nieuwe tempeltje telt maar zés 
(6) zuilen.

Rood van schaamte keken wij elkaar en Rector 
Leon aan. Welk een hoongelach zal opstijgen 
aan de KUL, de VUB en de UFSIA als zij dit 
te weten komen! Hoe zullen initiatieven als het 
kakelverse prestige- project Gent Universiteit 
weggelachen worden. De RUG zal sidderen en 
beven op haar povere zes zuiltjes en, o wee, o 
wee, misschien zelfs instorten.

Studenten, verzet u! Laat dit niet gebeuren! 
Dring nu met zijn allen het rectoraatsgebouw 
binnen, verzamel al deze acht-zuilige ondingen 
en gooi ze op een stapel. Gijzel dan onze rector 
en kondig een algemene staking af met als 
enige eis: WEG ERMEE! Laat Leon De 
Meyer persoonlijk deze stapel lucifers in brand 
steken met een lucifer uit een zes-zuilig tem-
peltje. Gedenk daarna Schamper, de initiatief-
nemer van dit alles. Amen.

een dergelijk exemplaar in de Washington Uni-
versity in Saint Louis. Het werd op 4 oktober 
officieel ingehuldigd.

NIEUW CENTRUM

Nieuw aan uw universiteit: het "Centrum voor 
de Rechten van de Mens". Het centrum wil een 
forum bieden voor onderzoek en studie in het 
domein van de rechten van de mens. Dat zal 
gebeuren in een interdisciplinair verband en in 
samenwerking met docenten die actief zijn in 
diverse deelgebieden van deze materie. Het 
centrum wil eveneens een documentatiecen-
trum opzetten. De initiatiefnemers zijn Prof. 
Dr. Alen , die ook directeur is, en Prof. J. 
Vandelanotte.

TROUWENS...

De Schamperredaktie heeft besloten dat Pro-
fessor E. Verhofstadt, de decaan van de Lette-
ren en Wijsbegeerte, de enige professor is die 
er ook als een professor uitziet. Daarom verle-
nen wij hem de titel "Professor". Alle ander 
betiteld personeel zal het met "Prof." moeten 
stellen.

jury is samengesteld uit de meest vooraans-
taande professoren van de Belgische universi- 
teiten (E. Verhofstadt?). Tijdens de plechtig-
heid zal de laureaat, de heer Ir. René Greisch, 
een uiteenzetting houden over de uitvoering 
van het bekroonde werk. U weze gewaar-
schuwd!

HAPJES EN PRAATJES

Wist u dat ERASMUS staat voor European 
Action Scheme for the Mobility of University 
Students? Drie van uw dienaars offerden zich 
op om naar de officiële Erasmus-persconfe- 
rentie annex receptie te gaan. Zij aten er hapjes 
en sloegen er praatjes. Ondanks BRT-vrouw 
Martine Tanghe, die telkens onze gespreks-
partners wegkaapte, vindt u volgende keer in 
Schamper het enige echte "Dossier Erasmus".

THESISONDERWERP !

En de illustratie? Dames en heren lezers van 
dit blad, dit is friet. Deze exemplaren werden 
op vrijdag 6 oktober geserveerd aan een on-
schuldig germanistje-in-spe in de studenten- 
resto ’De Brug’. Ons fototoestel was niet in de 
buurt; een copy-center gelukkig wel. Op deze 
fotocopie ziet u dus wel degelijk frieten met 
vreemde, bruine begroeiingen aan de uitein-
den. (Eigenlijk is dit gewoon een truc om meer 
studenten uit de landbouwfaculteit naar ’De 
Brug’ te lokken. Resto-friet als thesisonder-
werp?) Otsy

BINNENGESLOPEN
AGENDAATJE

TAPTOESTEL

De RUG herbergthet eerste TAP-toeste! in 
Europa. Het bevindt zich niet in de Over- 
poortstraat maar in het Laboratorium voor 
Petrochemische Techniek van prof. Froment. 
TAP staat nl. voor "Temporal Analysis of Pro-
ducts". (De drinkebroers onder ons haken nü 
af.) Het toestel maakt het mogelijk om de 
verschillende tussenstappen van een scheikun-
dige reactie beter te leren kennen door de 
stoffen die op elkaar gaan inwerken gedurende 
heel korte tijdsperioden te injecteren. In prak-
tijk zal het Laboratorium voor Petrochemie dit 
TAP-toestel o.a. gebruiken voor onderzoek 
naar de ontzwaveling van petroleumfracties 
(verlaging van het zwavelgehalte geeft immers 
een schonere verbranding) en voor de ontrafe-
ling van reactiemechanismen van de synthese 
van methanol.

Het TAP-toestel isdoor Monsanto (USA) ont-
wikkeld en gecommercialiseerd door Auto- 
clave Engineers. Buiten Europa staat er nog

Wij bieden echter graag een forum voor pole-
miek. Als u vindt dat iemand anders ook de titel 
"Profesor" verdient, geef ons een tip. Schrifte-
lijke verzoeken komen liefst terecht in studen-
tenhuis ’De Brug’. Wie weet krijgt dan uw prof. 
zijn foto in Schamper. In de volgende Scham-
per komt er alvast een foto van Professor Ver-
hofstadt. Bestel nu al uw exemplaar.

EEN PRIJS VAN BETON

Op vrijdag 27 oktober om 16 uur heeft in de 
Aula de uitreiking plaats van de Gouden Me-
daille Gustave Magnel. Deze prijs werd in 1958 
ingesteld tot blijvende nagedachtenis van Prof. 
Magnel, hoogleraar aan de RUG en stichter 
van het laboratorium voor gewapend beton dat 
nu zijn naam draagt. De prijs is bedoeld als 
beloning voor de ontwerper van een kunstwerk 
dat een belangrijke en merkwaardige toepas-
sing van gewapend beton of voorspanning in-
houdt. De competitie is internationaal en de

Theater in Gent

TRENDS !!
"Margaret Thatcher heeft gewonnen. De win-
naars hebben gelijk. Dat men in ons land zwij- 
ge over het asociaal Thatcher-bewind!" (Her-
man Van Rompuy). Eindelijk iemand met vi-
sie! De man heeft gelijk: dat ze dat arme mens 
nu eens eindelijk met rust laten. Maar nee, 
altijd is er wel ergens een onderkruipertje dat 
het nodig acht deze door lijden getekende 
vrouw het leven zuur te maken. Neem nu de 
Britse auteur (parasiet, ja) DOUG LUCIE, 
schrijver van FASHION (TRENDS, 1987). 
Zijn lafhartige aanval wordt nu door het Ne-
derlands 'I’oneel Gent op de planken gebracht. 
Bloed zal er vloeien, tranen zullen gestort wor-
den want TRENDS gaat over de allesvernieti-
gende strijd tussen links en rechts in Groot- 
Brittannië (Labour versus Torries).

Het verhaaltje dan maar: Yuppie-workaholic 
Paul Cash (hahahaha !) leidt een publiciteits- 
firma. Zijn jongste opdrachtgever is de Con-
servatieve Partij, de ’Torries’ van -jawel- good 
old Margaret, waarvoor hij vier verkiezingss- 
pots voor televisie moet maken -een niet ge-
ringe opdracht, dus.

Als realisator strikt hij zijn oude vriend, cineast 
Stuart Clarke, ooit nog een boegbeeld van 
Labouracties als ’Kunstenaars voor het Socia-
lisme’, maar momenteel uit de running en aan 
de drank.

In de loop van de verkiezingscampagne maken 
we nader kennis met de fauna in het politieke 
en het media-wereldje. De nadruk wordt voor-

al gelegd op de liefdevolle omgang tussen de 
verschillende specimen onderling. Een soort 
van western waarin de slechte vriendjes van 
Thatcher (waar hélen ze het!) het opnemen 
tegen de goede helden. En dit allemaal zonder 
karikaturaal te worden (dixit regisseur Jef De- 
medts).

Dat u niets afweet van de Britse politieke si-
tuatie kan geen bezwaar zijn. U moet maar 
flexibel genoeg zijn om de parallellen tussen 
het gebakkelei van hun politici en de onze 
(welke?) te trekken.

Geen nood! Ook als u gewoon komt opdagen 
voor een gezellig avondje theater zal u niet 
(schijnt het) bedrogen uitkomen. TRENDS 
barst van de comedie- en thrillerelementen, 
volgens Demedts, zodat het ietwat western-
achtige teniet gedaan wordt. Het blijft thea-
ter... maar niet onecht. Daarenboven mag nog 
vermeld worden dat dit stuk onder de noemer 
’pièce bien faite’ ’(voor de Germanisten onder 
u die het nu nog niet begrepen hebben: ’A 
well-made play’) gerangschikt wordt en de mo-
gelijkheid (lees ’mogelijkheid’) tot interes-
sante enscènering biedt.

U kan TRENDS gaan bekijken tussen vrijdag 
de dertiende (oktober) en 11 november in 
NT2 (Minnemeers), elke donderdag, vrijdag 
en zaterdag.

De voorstelling begint om 20u en eindigt rond 
23 u

ABRAHAM HAALT MOSTERD 
TE GENT

Prof. Dr. Sir E.P. Abraham van de universiteit 
van Oxford is dit jaar de titularis van de Latton- 
leerstoel. Deze prestigieuze leerstoel is ge-
noemd naar de historicus Georges Latton, die 
internationaal erkend wordt als de vader van 
De Moderne Geschiedenis Van De Weten-
schap En Haar Impact Op De Samenleving. 
Prof. Sir Abraham heeft als medewerker van 
Nobelprijswinnaar Fleming, Chain en Florey 
een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikke-
ling van penicilline tot een commercieel fer- 
mentatieproduct van onschatbare waarde voor 
de geneeskunde. We hebben hier wel degelijk 
met een Sir te maken, want hij werd in 1989 
voor zijn verdiensten geridderd in Engeland. 
Hij zal zijn inaugurale rede dan ook in wapen-
uitrusting geven op 16 november in de Aula.

Op donderdag 9 november in Kanivo: FUIF 
TEN VOORDELE VAN DE VREDESEI- 
LANDEN

CURSUSJE LIEF

Sinds kort sieren neonlichten het pand nr. 7 A 
op het St. Pietersplein. Neen, geen plaats van 
vertier, toch niet het mijne. Op deze plaats 
kunnen studenten en studenten-in-spe zich 
voorzien van het nodige studiemateriaal, m.n. 
cursussen en boeken van allerlei proffen. Niet 
dat je daar nu alles kan vinden, want voorlopig 
werken slechts een twintigtal proffen mee aan 
het project. Het rectoraat (je weet wel, dat 
gebouw met dat vervaarlijke hek voor de deur) 
heeft erop aangedrongen (remember het hek, 
liefste profs) dat vanaf volgend jaar elke prof 
zijn syllabusje ter beschikking stelt op die cen-
trale cursusdienst. Gelieve dit met een grote 
zak zeezout te nemen.

IN MEMORIAM.

*NIEUWPOORTTH EATER:
LES BALLETS C DE LA B "O Boom" 
24-25-26-27 oktober

BTK "Madame de Sade"
18-19-20-21 oktober

*ROELANT (ARCA):
"Droomboom" 16-23-30 oktober 
"Droomnovelle" van Arthur SCHNITZLER 
18 tot 21, 25 tot 28 oktober

*ARCA:
"De Tijd en de Kamer" van Botho STRAUSS 
18 tot 21,25 tot 28 oktober

*VOORUIT:
"Township Boy" door de MAMU PLAYERS 
(Z-AFR)
vr 20  oktober om 2 0 u30  (theaterzaal)

"Evita" door BALLET VAN VLAANDE-
REN
vr 27 oktober om 20u (theaterzaal)



Moderne Dans:

VOOR DE LEEUWEN !
Dit academiejaar wordt voor de vierde maal in 
Leuven het internationale moderne dans-fes- 
tival KLAPSTUK georganiseerd. Veertien ge-
zelschappen brengen een oude of nieuwe 
voorstelling voor een publiek, dat voor de helft 
uit studenten bestaat. Hoewel de moderne 
dans nog steeds vrij onbekend is, beleefde ze 
enkele jaren geleden al haar grote ’boom’. Wat 
De Kreuners en The Machines voor de Belpop 
betekende, waren Anne Teresa De Keersmae- 
ker en Jan Fabre voor de ’Vlaamse Beweging’. 
Bij de eerste drie edities waren deze beide 
laatsten dan ook prominent aanwezig. Hun 
spoor werd algauw opgevolgd door nieuwe 
choreografen, waarvan er dit jaar weer enkele 
op Klapstuk hun act mogen komen opvoeren. 
Omdat van vorige edities steeds achteraf be-
weerd werd dat ze een prima staalkaart van de 
Belgische dans hadden gebracht, overlopen we 
nu reeds in Schamper de vaderlandse bijdrage 
voor deze vierde editie van het Klapstukfesti- 
val.

ROSAS
Anne Teresa de Keersmaeker is met haar RO-
SAS al enkele jaren de leading lady van de 
Belgische danswereld. Deze kleine achten-
twintigjarige landbouwersdochter studeerde 
aan de Brusselse Mudra-dansschool van de 
onlangs uitgeweken choreograaf Maurice Bé- 
jart, en wist algauw het Belgische publiek in de 
ban te brengen van haar eerste creaties. On-
dertussen heeft ze Rosas al tot een naam ge-
maakt in de Verenigde Staten (iets waar Eddy 
Wally al jaren vochtige dromen van krijgt), en 
heeft ze er een goed geolied repertoire opzit-
ten dat ook in het buitenland recensenten tot 
respect wist te dwingen. Klapstuk brengt dit 
jaar een herneming van "Mikrokosmos/ Mo-
nument, Selbstportrat, Bewegung/ Quator nr. 
4" uit 1987. Deze voorstelling is echter wel al 
voorbij, en mocht op 1 okt jongstleden het 
festival openen. Wel kunnen we u "HOPPLA" 
van harte aanbevelen, een verfilming door W. 
Kolb van de danssecties uit dit stuk. Deze pra-
chtige dansfilm werd 2 jaar terug trouwens 
opgenomen in de leeszaal van onze eigen Cen-
trale Bibliotheek, en was deze zomer al één 
keer op de buis te zierk Op zaterdag 14 okt 
wordt ze nog eens hernemen, en dit om 

21.30u op Nederland 3.

WO BIST, IST
Ook de dansgroep"Wo bist, ist", wat zoveel als 
"handjes draaien, koekebakken vlaaien" wil 
zeggen, zal reeds de matten van haar "Bei mir 
bist du schön" opgerold hebben, als deze 
Schamper verschijnt. Het stuk is (was) geba-
seerd op de bewegingen van zes koppels in een 
balzaal. De regisseur van dit stuk, Karlon Fon- 
teyn, is trouwens een bekende leraar stijldan-

sen te Leuven. Op papier ruikt dit stuk erg naar 
de woordenloze maar prachtige filmklassieker 
"Le Bal", maar naar wat het in werkelijkheid is 
geworden hebben we in ons kleine Gentse

stulpje hier helaas het raden. Maar voort met 
onze Belgische bezigheden: next one is real!

LIJN 9
En inderdaad, deze voorstelling kan u nog 
gaan bekijken. Lijn negen is de bus die de 
vermoeide festivalgangers op een vier uur du-
rende tocht doorheen weinig bekende Leu-
vense lokaties neemt, en hen zo de kans geeft 
te genieten van het unieke werk van 5 podium- 
artiesten en 4 beeldende kunstenaars. Deze 
bus vertrekt zo’n 10 keer rond 18.00u aan het 
Stuc, en onderweg zijn versnaperingen voor-
zien. De negen kunstenaars zijn nog vrij onbe-
kend, wat zowel de charme als de beperking 
van dit evenement is. Het levert u zeker fantas-
tische ontdekkingen op, maar voor hetzelfde 
geld (250fr) zit u evengoed naar ellenlange 
manifesten en dogmatische redevoeringen van 
Leuvense dorpsidioten te luisteren. Mij lijkt 
het echter de interessantste vorstelling, alleen 
al om de verhouding prijs/diversiteit in het aan-
gebodene.

ROXANE HUILMAND
Roxane Huilmand brengt Capricieuse: een so- 
lodans op muziek van de diabolische viool- 
kunstenaar Paganini. Naast haar belangrijke

bijdrage tot Rosas, heeft deze Nederlandse 
danseres/choreografe dus weer tijd voor een 
(derde) eigen produktie. Met haar eerste solo, 
Muurwerk, toonde Huilmand hoe ze de in-

vloeden van de Keersmaeker had verwerkt. In 
de ondergekoelde bewegingen tegen de ach-
tergrond van een Brusselse verlaten straatwas 
duidelijk de stempel van Rosas terug te vinden. 
Toch mag ook de invloed die Huilmand wel-
licht heeft op de Keersmaeker niet onderschat 
worden. Met haar tweede stuk, "Tanz mit 
menner", bewees Roxane Huilmand dat ze net 
als haar broodvrouwe het publiek op eigenzin-
nige reizen durfde te nemen. De perskritieken 
waren nogal verdeeld voor deze tweede pro-
duktie, en bij meerdere opvoeringen bleken 
kleine delen van het publiek de zaal tijdens de 
voorstelling te verlaten. Toch valt het werk van 
la Huilmand vrij hoog in te schatten. Zeker nu 
"Capricieuse" weer een solo blijkt, mag wor-
den besloten dat deze Nederlandse danseres 
(die haar haar blond heeft laten verven, voor 
de liefhebbers) uit haar nauwe betrekkingen 
met De Keersmaeker zich het lef heeft eigen-
gemaakt om zichzelf te zijn ten overstaan van 
veel volk, wat in bepaalde kringen nog steeds 
hoger wordt aangeslagen dan veel volk te zijn 
ten overstaan van zichzelf!
Maar vooruit.

RITSEMA / LEYSEN
Johan Leysen is geen onbekende bij de fans 
van De Keersmaeker (hij speelde mee in Me- 
deamaterial 2 jaar terug), en evenmin bij de

liefhebbers van de Vlaamse pellicule (Leysen 
figureerde als the ancient mariner in "Sailors 
don’t cry"). In "Wittgenstein incorporated" 
heeft hij in een regie van de Nederlandse Jan 
Ritsema een tekst van Peter Verburgt over de 
Oostenrijkse filosoof Wittgenstein om mee te 
werken. Het accent ligt niet zozeer op de figuur 
van Wittgenstein, als wel op de situatie, de 
omstandigheden die deze wijsgeer voor zi-
chzelf creëerde om in te kunnen werken. Het 
stuk valt zeker aan te raden. Het is een waar- 
devolle bijdrage aan dit Klapstuk van één van 
de weinige Belgische acteurs die met het cha-
risma in de wieg gelegd zijn.

LES BALLETS
Ook al ouwe bekenden bij Klapstuk zijn de 
mannen van Les Ballets Contemporaines De 
La Belgique. In het Alchemieproject van 2 jaar 
terug (te vergelijken met lijn 9 nu) waren ze al 
te zien, en na het succes van Emma (1988) 
brengen ze nu hun "O Boom". Helaas is dit één 
van de stukken die reeds de revue gepasseerd 
zijn als deze Schamper Magazine Internatio-
naal van de Transvaalse Drukpersen rolt. Te 
laat dan ook om er nog diep op in te gaan. Wel 
even vermelden natuurlijk dat dit stuk zeker 
nog in Gent zal te zien zijn. "O Boom" ging in 
premiere te Leuven, en is een co- produktie 
met het Gentse onvolprezen Nieuwpoortthea- 
ter.

KWALITEIT

Zes volksverbonden afgezanten op deze vierde 
Klapstuk is natuurlijk niet weinig. Organisator 
Bruno Verbergt, die dit jaar Michel Uytter- 
hoeven opvolgt, stelt in de persmap (maar wel-
licht ook in zijn vrije tijd, of ’s avonds voor de 
spiegel bijvoorbeeld) dat het enige criteriuim 
voor de aanwezigheid van welk stuk dan ook 
nog steeds kwaliteit is. Dus kunnen we ons 
volledig achter de keuze van Verbergt scharen. 
Vooral "Lijn 9" lijkt ons, zoals hiervoven al 
eens aangehaald, een boeiend avondje uit. Het 
enige wat dan ook enigszins tot hoofdfronsen 
neigt is dat de intrigrerende Belgische choreo-
grafe Anne Teresa De Keersmaeker hier 
slechts met een herneming op de affiche schit-
terde, maar daar tegenover staat dan dat deze 
voorstelling vanaf de balkons voor een prijsje 
kon bekeken worden,dat in vergelijking met de 
Kaaitheatervoorstellingen van Rosas behoor-
lijk democratisch was. Ons rest ons enkel nog 
te melden dat het Stuc, dat u graag met alle 
informatie zal overstelpen, te bereiken is op 
016/22 95 50, en dat Leuven, in deze tijden van 
uitgestrekte duimen en de lovenswaardige Go- 
Pass, dichter is dan u denkt. Allé, Nieuwpoort- 
theater dus, heu, vooruit bedoel ik.

(PolS)

Boekenbeurs Antwerpen: "Het Andere Boek"

EEN ANDER WEEKEND
Die weekends, beste lezer(es), zijn reeds lang 
voorbij, dat we met onze bemodderde en 
zwartnagelige kompanen de straten van onze 
geboortedorpen afdweilden op zoek naar wat 
anders.

Later sprongen we de zondagmiddag soms 
verontwaardigd uit knusse zetels recht en 
bracten we onze respektievelijke ouders het 
verhelderende besef bij dat er nog wat anders 
bestaat dan Jacques Martin.

Enige tijd geleden vonden wij in elkaar gelijk-
gestemde zielen. In de Schemerzone botsten 
we tegen elkaar op en dit vonden we zo’n 
vreemd toeval wezen dat we besloten de beru-
chte Antwerpse boekenbeurs met onze nede-
rige aanwezigheid te vereren, om daarna sa-
men dit artikeltje te fantaseren.

En nu iets anders
Het Andere Boek inderdaad. De beurs heeft 
z’n twaalfde verjaardag achter de rug. Het hele 
weekend (zeven en acht oktober) bruiste van

de andere aktiviteit. Anders, dat wil zeggen: 
literaire kwaliteit en klein linkse bedrijvigheid. 
Het verschil met de grote Antwerpse Boeken-
beurs ligt niet zozeer in het literaire aanbod als 
wel in de grote aanwezigheid van politiek, so-
ciaal en milieubewust engagement. Ter illus-
tratie een losse greep uit de deelnemerslijst: 
Oxfam Wereldwinkel, Amnesty International, 
Solidair, Vrede, Roze Aktiefront, Green- 
peace. Wij hielden ons hart vast bij de gedahte 
aan alle regenwouden die voor deze voor-uits- 
trevende riemen papier moeten zijn omge-
kapt.

Daarnaast had je ook de meer traditionele 
boeken-beursstanden, zoals de Arbeiderspers, 
Meulenhof, Kritak, Manteau etc.

De hele tijd werden bovendien aktiviteiten 
georganiseerd. Een aantal nimfen, halfgoden 
en zelfs de nieuwe Oppergod van de Olympos 
der letteren, György Konrad, deden hun ding. 
Zaterdag kwamen de Nieuwe Wilden (waaro-
ver verder meer) ons met de nadelen van de 
mannelijkheid konfronteren. Professor Ver- 
meersch legde z’n erudiete vinger niet enkel op

het gat in de ozonlaag maar ook op allerlei 
gaatjes in onze westerse maatschappelijke 
orde. Het literaire tijdschrift De Brakke Hond 
reikte zijn prijs uit voor het beste erotische 
verhaal en om vijf uur rekte ieder z’n hals om 
een glimp van meneer Konrad op te vangen.

Zondag acht oktober verklapten Guy Mortier 
en anderen wat Het leukste uit Humo was. 
Verder kwamen Brigitte Raskin en Ivo Mi- 
chiels ons bewustzijn verruimen. Over bandi-
tisme en terrorisme tenslotte wisten Hugo Gij- 
sels, Hugo Coveliers (tweemaal dezelfde voor-
naam; een link? een komplot?) en Paul Pon- 
saerts alles te vertellen.

Vreedzaam samenleven
’Het Andere Boek’ is een initiatief van uitge-
verij Kritak en van Oxfam Wereldwinkels. De 
beurs wenst geen konkurrentie aan te gaan 
met de grote Antwerpse Boekenbeurs. Het 
biedt iets anders aan, heeft veeleer de intentie 
de grote beurs aan te vullen door alternatief 
werk naar voren te brengen. De beurs is uitge-

groeid van een bescheiden, marginale boeken- 
happening tot een kulturele gebeurtenis met 
allure. In Het Andere Boek staat ’het betere 
literaire en politieke boek’ centraal. U hoeft 
zich dus niet door allerhande kookboeken, 
doe-het-maar-zelf-handleidingen en hoe- 
kweek-ik-duinkruid-in-drie-dagen-handboe- 
ken heen te wurmen.

Politiek en literatuur, een elitaire keuze; in het 
begin lokte de beurs dan ook een heel beperkt 
publiek (de ’progressieve’ intellektueel). De 
laatste jaren echter kan men spreken van een 
doorbraak naar een ’breder’ publiek: men no-
teerde telkens een verdubbeling van het aantal 
bezoekers (dit jaar 10.000) en de verkoop 
steeg aanzienlijk.

Het Andere Boek is niet langer een kleinscha-
lige attraktie voor militante bewegingkjes. Het 
is een beurs met prestige geworden. Dit is 
vooral te danken aan de Grote Namen die de 
laatste jaren de uitnodiging hebben aanvaard: 
in ’86 o.a. Hans Warren, Remco Campert, in 
’87 de buitenlandse schrijfster Fay Weldon, 
(vervolg op pagina 5)



Liefdesverdriet in de Plateaustraat

L.A. WAS THEIR LADY
Het volgende artikel, beste lezer, is 
uiterst relevant. Jammer genoeg is 
het echter ook bloedserieus. Inter-
venties van mijn inside-jokende al-
ter ego werden beperkt tot één (1) 
voetnoot. Maar er is hoop! (regel één 
in "Televangelist. Of heb ik me ver-
gist?" van Jim en Tammy Bakker: Er 
Is Altijd Hoop!)
De progressieve spelling bleef im-
mers behouden! Wij hopen dat de 
konsekwensies voor onze fènmeel te 
dragen zullen zijn.

Bij het begin van het vorige akademiejaar 
startte de RUG met een nieuwe studierichting: 
de "Licentie in de Architektuur", of kortweg 
L.A.. Dit gebeurde

op vraag van een aantal mensen die vonden dat 
het architektuuronderwijs in Vlaanderen drin-
gend aan vernieuwing en herwaarding toe was, 
opdat het zou kunnen konkurreren met gelij-
kaardige opleidingen in het buitenland, die vol-
gens hen op een beduidend hoger niveau lig-
gen. "Met het oog op het Europa van na 1992" 
dus, al dekt die vlag niet de volledige lading 
(maar daar hebben we het later nog wel eens 
over).

Dat er wel degelijk belangstelling was voor de 
nieuwe architektuuropleiding in de Plateau-
straat (naast de bestaande in Antwerpen en 
Diepenbeek en van St. Lucas in Gent) werd 
bewezen door het relatief hoge aantal inschrij-
vingen (nl. 43; voor een gloednieuwe richting is 
dat vrij behoorlijk, zeker als je rekening houdt 
met de negatieve kampagne errond) en het 
entoesiasme van zowel studenten als docenten. 
De term "docent" is in deze kontekst echter 
niet helemaal juist. Het onderwijs in de Licen-
tie werd en wordt nog steeds verzorgd door 
specialisten van binnen en buiten de R.U.G., 
en vooral deze laatsten ondervinden nogal wat 
moeilijkheden om opgenomen te worden in 
het universitaire kader en zo een statuut te 
verkrijgen. Eigenlijk zouden we kunnen stellen 
dat de L.A. (nu L.B., zie verder) in haar eerste 
levensjaar bijna volledig dreef op de inzet van 
vrijwilligers en entoesiastelingen, onder de be-
zielde leiding van Prof. Vermeersch.

LA. JA !

Het donderde dan ook vrij hard in Keulen toen 
Minister van Onderwijs Daniël Coens in de 
Paasvakantie beweerde dat de L.A. onwettelijk 
was (zie Schamper 268 voor details) en dat ze
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maar meteen moest opgedoekt worden. Daar 
gingen de L.A.-studenten niet écht mee ak-
koord, natuurlijk (hoe zou je zelf zijn?), en dus 
voerden ze een affiche-kampagne, strooiden ze 
pamfletjes rond, haalden ze 7000 handtekenin-
gen binnen met een petitie en bouwden ze een 
muurtje voor de oprit van Coens’ huis. Later 
feliciteerde Rektor De Meyer de studenten 
trouwens met hun "brave" akties.

Braaf misschien, maar niet tevergeefs (voorlo-
pig toch): na veel gepalaver bleek er slechts één 
echt struikelblok te zijn voor de Licentie Archi-
tektuur: een wet van 8 februari 1977, die het 
verzorgen van architektuuropleidingen eksklu- 
sief toewijst aan het niet-universitair hoger on-
derwijs van het lange type, en dus niét aan de 
universiteiten. Midden juni echter deed Minis-
ter Coens een voorstel: een naamwijziging zou 
de Licentie nl. formeel in overeenstemming 
brengen met die wet van ’77. Bijgevolg werd, 
met ingang van juli 1989, de Licentie Architek-
tuur omgedoopt tot "Licentie in de Bouw-
kunst" (of korter: L.B.), evenwel zonder enige 
wijziging in de inhoud van de opleiding. Van 
Coens afgeraken was dus een koud kunstje.

Hoewel. Dit alles betekent immers nog niet dat 
het diploma van Licenciaat in de Bouwkunst 
bij wet erkend wordt, wel integendeel. Afge-
studeerden mogen het beroep van zelfstandig 
architekt (nog) niet uitoefenen; ze kunnen en-
kel terecht in de openbare diensten en privé 
studiebureaus. Een nota bij de perskonferentie 
van 5 september (zie ook verder) stelt echter 
dat "de R.U.G. (...) zich eveneens garant (stelt) 
de nodige stappen te ondernemen om de wets-
wijziging (ten gunste van de studenten) te rea-
liseren". Voorwaar een mooie belofte, maar ze 
lijkt wel wat bizar in het licht van de latere 
ontwikkelingen.

Op dit ogenblik echter is de erkenning van het 
diploma niet de hoofdzorg van de betrokke-
nen. Het voortbestaan en vooral de kwaliteit 
van de Licentie Bouwkunst in haar geheel 
wordt immers opnieuw in gevaar gebracht, en 
dit keer lijkt de "vijand" zich eerder binnen dan 
buiten de R.U.G. op te houden.

L.B. NEE ?

Waar het allemaal om draait zijn de financiële 
middelen, die broodnodig zijn om de opleiding 
draaiende te houden. Zolang die niet door de 
Raad van Beheer (RvB) goedgekeurd worden 
kan het bijkomende onderwijzend personeel 
(O.P.) en W.P. niet betaald worden (dit terwijl 
het O.P. soms speciaal voor de L.B. nieuwe 
kursussen opstelt én doceert), kan het nodige 
materiaal (zoals bv. tekentafels) niet aange-
kocht worden en kunnen de ateliers niet vol-
gens de behoeften ingericht worden.

Schamper viert dit jaar zijn 15de verjaardag. 
Maar de oude kwaal blijft bestaan: er zijn te 
weinig schrijfgrage vingertjes aan deze univer- 
siteit, vooral dan in de niet-germaanse richtin-
gen. Daarom...

Watwij je biedemeen gezellig, rommelig lo-
kaal, een redactie waar pit in zit, korte maar 
krachtige vergaderingen, een hoop vrienden 
erbij. Verder blijf je ook steeds op de hoogte 
van de beste films, de leukste fuiven en de 
talloze speciale gelegenhedenmet obligate re- 
ceptie(gratis voor Schamperianen).

Wat wij van je verwachten: gefundeerde arti-
kels over allerlei interessante onderwerpen die 
van dicht of van ver te maken hebben met de 
RUG, medewerking bij de samenstelling van 
dit blad en een onverwoestbaar goed humeur.

Heb je zin om onze club prettig gestoorden te 
vervoegen, aarzel dan niet langer: pakje knap-
zak en vereer ons met een bezoekje op vrijdag 
20 oktober (of om het even welke vrijdag 
daarna) in het studentenhuis De Brug, op de 
tweede verdieping. Om 13 uur gaat daar de 
wekelijkse spetterende samenkomst van

Op 6 juli nu besliste de RvB dat de L.B. behou-
den blijft, dat in het volgende akademiejaar de 
2de kandidatuur zou ingericht worden (wat 
inmiddels ook gebeurd is), en dat later ook de 
drie licentiejaren gestart zouden worden. Des-
ondanks werd de beslissing over de middelen, 
de ultieme bevestiging van dit alles dus, uitge-
steld tot 22 september. De reden hiervoor was 
nogal onduidelijk, maar de betrokkenen maak-
ten zich geen zorgen omdat de RvB klaar en 
helder de intentie had geformuleerd om met 
de Licentie Bouwkunst door te gaan.

Voor die bewuste 22ste september zag het er 
inderdaad gunstig uit voor de goedkeuring van 
de "middelen". Op 4 september werden de 
ouders van de toekomstige eerste kanners L.B. 
gerustgesteld, en de dag erna verklaarde Ad-
ministrateur Van Espen op de perskonferentie 
in het Pand zelfs dat een "werkgroep" zich aan 
het buigen was over de middelen, en dat er wat 
dat betreft "geen problemen" meer waren.

Opnieuw hevig onweer boven Keulen dus toen 
bleek dat op de Raad van Beheer van 22 sep-
tember de kwestie van de middelen voor de 
L.B. niet eens èèngeraakt werd. De beloften 
werden opnieuw niet nagekomen, de Grote 
Onzekerheid keerde terug. Alles werd nog 
maar eens verschoven, dit maal naar de RvB 
van 13 oktober. Vrijdag, de dertiende.

L.C.D.

Eén en ander komt de geloofwaardigheid van 
de R.U.G. vanzelfsprekend niet ten goede. 
Wat haar beweegredenen ook mogen zijn om 
éérst een nieuwe, kwalitatief hoogstaande stu-
dierichting op te starten en dèn moeilijk te 
doen over haar financiering, die redenen horen 
eerder thuis in een duister keldertje dan op de 
zesde verdieping van het Rektoraatsgebouw. 
Het is bepaald onverantwoord te noemen de 
L.B.-studenten (die ter goeder trouw hun rich-
ting kozen, vooral de tweedejaars dan) op te 
zadelen met het Zwaard van Damocles in de 
vorm van een beslissing over de financiële mid-
delen. Zolang die niet goedgekeurd worden 
blijven zij immers verstoken van bepaalde kur-
sussen én van aangepast materiaal. Tweede-
jaarsstudenten krijgen onderhand het gevoel 
dat er boven hun hoofden duchtig met hun 
voeten gespeeld wordt (*): eerst belooft men 
hen dat de L.B. blijft bestaan, en dan lijkt het 
plots weer alsof de R.U.G. de Licentie zachtjes 
wil laten doodbloeden.
Het mag trouwens een wonder heten dat er in 
deze penibele omstandigheden nog zo’n vij- 
fentwintigtal inschrijvingen waren in de eerste 
kandidatuur. Volgens de L.B.’ers is dit eens te 
meer een bewijs van het enorme potentieel van 
de Licentie Bouwkunst aan de R.U.G.

Schamper door. Enne... vergeet de taart niet, 
wij zorgen voor de room.

Idee en een heel klein beetje Piever.

I . NORMAN HORSEMAN •( BAY EU* TAPESTRy )

DE POORTEN VAN HET 
WALHALLA

Hoe dan ook, 13 oktober was/wordt (al naar-
gelang de dag waarop je dit leest) een beslis-
sende dag. Als de R.U.G. dan beslist het kind 
met het badwater weg te gooien, of als de RvB 
de beslissing nogmaals uitstelt, dan komen de 
studenten L.B. weer op straat, zo heeft hun 
"aanvoerder" Maarten Delbeke beloofd. En 
het is maar zeer de vraag of ze dit keer even 
"braaf zullen blijven als de vorige keer.
Read all about it in Schamper 270!

(theus)

(*) De beeldspraak is mij ook niet geheel dui-
delijk. Misschien eens een kursus Yoga vol-
gen?

DANSSCHOOL 
^  LUCRIA

start terug nieuwe danscursussen voor studen-
ten

MODERNEDANSEN
(Boogie, Swing, Mambo, 
LAMBADA...)
(of alles wat je kunt dansen op een fuif!!!)

Op dinsdag vanaf 24 oktober om 18u45 in zaal 
Vooruit, St. Pietersnieuwstraat.

ALLEDANSEN:
(Cha Cha,Jive, Wals, Tango,...)
Op dinsdag vanaf 24 oktober om 20u 15 in zaal 
Colleta, Ottergemse Steenweg 130.

Bij telefonische voorinschrijving: 1100 F. voor 
9 lessen.
Op Ie lesdag: 1250 F.

INFO & INSCHRIJVINGEN:
091/48.56.13

!! LAMBADA IN DRIE LESSEN !!
:450 fr., dinsdag in zaal Colleta om 21u45.

Mededeling

Debat: verzuiling
Op dinsdag 31 oktober zal om 20 uur in audi-
torium A aan de Blandijnberg een debat door-
gaan omtrent verzuiling met:

LUC VAN DEN BOSSCHE (SP) 

en

JOS GEYSELS (AGALEV)

We zullen trachten het debat af te ronden rond 
20 uur zodat de treinreizigers onder ons gerust 
nog op tijd in het station kunnen zijn. Het debat 
zal handelen over de verzuiling van de diverse 
sectoren in ons land, de politieke benoemingen, 
stoelendansen en dienstbetoon door politici. 
Rond die tijd wordt over deze problematiek 
ook een debat in de Vlaamse raad gevoerd. Wie 
interesse heeft is hartelijk uitgenodigd door:

AGALEV-studenten Gent

Agalev-studenten Gent,
J. Breydelstraat 28,9000 Gent



Boekenbeurs Antwerpen: "Het Andere Boek"

(vervolg pag.4) Willy Claes, in ’88 o.a. Tom 
Lanoye en dit jaar de inmiddels wereldbe-
roemde Hongaarse schrijver György Konrad.

Door die bewuste beperking vormt Het An-
dere Boek voor de Antwerpse Boekenbeurs 
geen enkel gevaar, aangezien deze laatste z’n 
publiek aantrekt door precies een brede 
waaier van onderwerpen.

Wat wij hebben gezien
Allereerst de Nieuwe Wilden, die er volgens 
ons toch niet zo danig wild uitzagen (hun haren 
hingen nog allemaal naar beneden).

Volgens geruchten de recentste richting in de 
Nederlandstalige poëzie is deze groep er één 
die luidruchtig roept. De beweging telt enkel 
dichteressen en is feministisch. Wij hadden 
verwacht wat sterke, provocerende taal te ho-
ren, maar tot onze ontgoocheling kabbelde het 
leeuwedeel van de voorgedragen gedichten 
braafjes op de wiegende baren van de anekdo-
tische jeugdherinnering. Ineen folder lazen wij 
nochtans dat de poëzie van de Nieuwe Wilden 
er één is van uitersten, van het sensitieve maar 
ook van het aanvallend feministische. Blijk-
baar waren de meiden zaterdag in een sensi-
tieve bui.

Wel erg mooi én stout was de poëzie van Maja 
Panajotova.

De Vrouw was trouwens sterk vertegenwoor-
digd op Het Andere Boek. Voornaamste ver-
eniging was de Anna Bijnsstichting die binnen 
haar aktieradius vanaf volgend jaar ook Vlaan-

Luid de klokken, sla de kettingen, roffel de 
tapijten: op 27 oktober komt wereldgroep 
WHITE LION naar de Vooruit! Behalve dit 
opzienbarend feit (dat ze op 27 oktober naar 
de Vooruit komen) is over deze top-hardrock- 
formatie volstrekt niets bekend, maar daar da-
chten wij wel een lederen vest aan te passen. 
We zochten Mike Ramé, erkend top- hardro- 
ckformatie-kenner, op in zijn kantoor om voor 
u exclusieve informatie te sprokkelen. Head- 
bangend stond hij ons te woord en in de 3 
seconden tussen de twee nummers (6 en 7) van 
deze super-heavy-metal-band konden we nog 
net opvangen dat WHITE LION een wereld-
groep is die op 27 oktober naar de Vooruit 
komt om daar de verf van de muren te spelen. 
Die waren trouwens dringend aan een nieuw 
kleurtje toe.

Als de Vooruit overeind blijft, spelen daar vier 
dagen later (31 oktober) THE SUGAR- 
CUBES ten dans. Om tot de zaal toegelaten te 
worden dient u volgende voorbereidingen te 
treffen: u inhaleert de nieuwe LP/CD "Here 
today, tomorrow next week" (diep!), u meet 
zich een aanvaardbare Ijslandse tongval aan en 
brengt de twee dagen voor het concert door in 
uw ijskast die u zorgvuldig met suikerklontjes 
hebt behangen. De blauwe kleur die u daaraan 
overhoudt zorgen voor een fikse reductie in de 
prijs van een ticket, zodat...

u genoeg geld overhoudt om op 7 november 
THE HENRY ROLLINS BAND (met in het 
voorprogramma György Konrad) aan een kri-
tisch vergelijkend onderzoek (THE HENRY 
ROLLINS BAND versus WHITE: LION) te 
onderwerpen.

Er zijn leukere dingen dan Henry Rollins ver-
gelijken met Roddy Frame (van Aztec Came-
ra). Je kan hem bijvoorbeeld ook vergelijken 
met een platgewalste en vervolgens opnieuw 
opgeblazen Chris Isaak. Geef toe, staat een 
hoop plastischer. Feit is dat de man Maatjes is 
met Roddy Frame (van Aztec Camera) en dat 
hij die vergissing voortdurend onder de neus 
geschoven krijgt in allerhande artikels, bij voor-
keur van de hand van mensen die in 5 minuten 
tijds een stukje moeten kakken over Henry 
Rollins met als enige ingrediënten: 1/lijkt (van 
ver en achter mat glas) wat op Chris Isaak; 2/ is 
Maatjes met Roddy Frame (van Aztec Came-
ra).

Terwijl Henry Rollins gewoon de auteur is van 
het volstrekt eigenzinnige en welhaast schitte-
rende "Coffee Table Song", natuurlijk. Crois-
sants op verzoek.

deren wil betrekken. De Anna Bijnsstichting 
looft o.m. een prijs uit voor de beste Neder-
landse schrijfster.

Gelijktijdig met het vrouwelijk ’podiumge- 
weld’ stelde het tijdschrift De Nieuwe Maand 
zijn enquête naar het intellektuele leven in 
Vlaanderen voor. DNM beoogt reeds jaren 
maatschappij en kuituur kritisch door te lich-
ten aan de hand van goed gedokumenteerde 
artikels. Uitgangspunt voor het oktobernum-
mer vormde de vraag welke intellektuelen 
men als toonaangevend beschouwt in Vlaan-
deren. Afgezien van ongeldige formulieren als 
’In Vlaanderen? Ik zou het bij God niet we-
ten’, kwam evenwel een vrij aanvaardbare top-
tien uit de bus waarin we o.a. RUG-filosofie 
professors Leo Apostel en Etienne Ver- 
meersch terugvinden, literaire duizendpoot 
Hugo ’Sakrament’Claus en AKO-poen- 
schepster Brigitte Raskin. Dit nummer kun-
nen wij u van harte aanbevelen. In tal van 
essayistische artikels wordt op diepgaande 
wijze gepeild naar de invloed die intellektuelen 
vandaag op de samenleving uitoefenen en of 
hun mediabekendheid daar voor iets tussenzit 
(containergoeroes Lieven De Cauter en Bart 
Verschaffel mogen op hun twee schelpen sla-
pen: het antwoord luidt NEE, gevolgd door 
een lange echo). Een België-Zaïre debat kun-
nen wij alleen uit een fata morgana: gastspre-
ker minister Eyskens had afgebeld wegens ver-
plichtingen als tamtammer in het Mobutu-or- 
kest te Leopoldstad. Wij slikten dapper onze 
ontgoocheling weg en zetten het op een loopje 
naar het eko-debat tussen de u welbekende 
panda beeraktivist E. Vermeersch, Agalever P.

Het balorkest THE RED HOT CHILI PEP-
PERS hoeven we u niet voor te stellen. Hun 
controversiële hoezen gaan de wereld rond (de 
plaat die erbij hoort wordt er meestal uitge-
haald om de frankeerkosten binnen de perken 
te houden) en on tour hebben ze twee extra 
vrachtwagens nodig om hun live- reputatie in 
op te bergen. Voor een opwindend concertje 
kunt u op 26 november dus terecht in de 
VOORUIT. Voor twee bollen vanille met cho-
coladesaus is de Brug het aangewezen adres. 
Aan u de keus.

Aan het eind van hun performance kunnen de 
Peppers hun boxen gewoon laten feedbacken, 
want vier dagen later komen THE JESUS 
AND MARY CHAIN langs. Ook zij brengen 
een gloednieuwe LP/CD mee en op eenvoudig 
verzoek leggen ze die op een strategisch opges-
telde draaitafel en blijven ze zelf achter de 
coulissen. Met hun fysieke voorkomen lijkt ons 
dat geen slecht idee.

Geef toe: rond de naam NINE MONTHS LA-
TER viel nog wat te verzinnen, maar TEN 
YEARS AF IER (op 3 december in Vooruit) 
roept bij ons enkel Het Grote Jubileum Van 
1979 op,, en zoals u weet is er na onze geboorte 
eind de jaren ’60 niets meer gebeurd dat een 
jubileum waard zou zijn. Behalve de jubilea 
van ons jubileum, natuurlijk.

Wanneer de man met witte baard al geweest is 
kunt u op 5 december de vrouwelijke kracht-
bron MELISSA ETHERIDGE gaan aan-
schouwen. Ze lijkt een beetje op uw lief (maar 
heeft langer haar) en ze heeft een stem die van 
Rod Stewart een Wiener Sanger Knaab maakt; 
voldoende kwaliteiten om voor een niet te mis-
sen concert te zorgen. En voor niet te missen 
concerten komen we graag ons bed uit.

En blijf er nog maar een paar dagen uit, want 
op 10 december komt een andere femme fa-
tale (ze lijkt een beetje op uw lief, maar met 
korter haar) het podium innemen. Kapster 
Charlene Spiteri brengt haar hobbyclubje mee 
en tezamen zullen zij als TEXAS een avond-
vullend programma rock’n’roll- kapsels ten ge-
hore brengen. Breng uw haardroger mee (en 
laat in ’s hemelsnaam die aanstekers thuis).

Waar we nu eigenlijk naar toe willen? (Naast 
een drie dagen durend home-concert van Da- 
vid Sylvian) Wel, op 24 oktober bijten de 
1 0 .0 0 0  Maniacs de spits af van deze indruk-
wekkende reeks concerten. Maar daar hoeft u 
niet naartoe te komen want 1 0 .0 0 0  is ge-
noeg, dank u.

ief en theus

Staes en P. Florizoone, auteur van ’Het ekolo- 
gisch manifest’. De diskussie verliep van 
boeiend tot boeiend. Het animo waarmee de 
rond-de-tafelzitters hun standpunten vertolk-
ten, herschiep de grote zaal algauw in een 
krioelend mierenest waarbij ieder zijn liefde 
voor Moeder Aarde deed spreken door de 
ander nu es niet per ongeluk dood te trappen. 
De geboeide aandachtigheid slaakte een zucht 
van verlichting toen aan een aanvankelijk erg 
pessimistisch wereldbeeld (niet onterecht mis-
schien) enkele hoopgevende noten werden 
toegevoegd. Groot applaus bievoorbeeld wek-
ten de stellingen dat het neo- liberalisme een 
19de eeuws systeem is of dat ons stelsel ges-
toeld op Wetenschap-Techniek- Kapitalisme 
ongeveer zijn uiterste grenzen heeft bereikt, 
dat er wel verandering MOET komen, want 
het is volop middernacht (en niet vijf voor 
twaalf zoals graag beweerd wordt).

Konrad en het Tegengif
Om kwart voor vijf krabde elke rechtgeaarde 
intellektueel zijn voorhoofd, oren en slapen: 
de nieuwe literaire superspits György Konrad 
zou over vijftien minuten aantreden. Meneer 
Konrad is namelijk iemand die weinig last 
heeft van VTM- kreaties (zelfs niet op zondag-
avond), Coca Cola lightmannequins of ander 
aanvallen van debiliteit. Zijn cultstatus in de 
l.age Landen heeft hij voornamelijk te danken 
aan zijn optreden in de ruchtmakende VPRO- 
serie ’Nauwgezet en wanhopig’. In tegenstel-
ling tot Gabriel Garcia Marquez overleefde hij 
het vragenspervuur (Marquez besloot met een 
moe en vertrokken gezicht dat dit dan zijn 
laatste interview zou zijn). Wij konden ons dus 
live vergapen aan de man die een oeuvre bi- 
jeentimmerde, waarvan de titels ’De Bezoe-
ker’ (verfilmd als ’De smaak van water’), ’De 
Medeplichtige’ en als voorlopig hoogtepunt 
’Het Tuinfeest’ bij Van Gennep in vertaling 
verschenen. De rustige Hongaar maakte de 
holocaust mee, vervolgens periodes van cen-
suur, onderduiken en dissidentschap én bleef. 
Een neerslag van deze tijd (de ironie van het 
toeval: terwijl de auteur in het verre Westen 
vertoefde, katalogeerde de regering deze pe-
riode voorgoed tot het verleden; de Hon-
gaarse kommunistische partij is niet meer) en 
nog heel veel meer vindt u in ’Het Tuinfeest’. 
Het boek bevat de herrineringen van de kleine 
Joodse jongen, de staatsvijand en de minnaar 
en bovendien de belevenissen van tal van bijfi-
guren. De schrijver-hoofdpersoon is eveneens 
gastheer wanneer de geesten uit heden en ver-
leden elkaar in de tuin waar hij werkt ontmoe-
ten. Voor een gedetaileerder inzicht in Kon- 
rads denken en werk verwijzen wij graag naar 
het verhelderende interview dat Leo De Haes

met hem afnam (Humo 3 okt.). Zoveel meer 
wisten schrijver en interviewer daar niet aan 
toe te voegen. Dit mag geen bezwaar zijn om 
zijn boeken te lezen: een aanrader met hóófd-
letter (Aanrader).

Inspiratie troef
De Brakke Hond definieert zichzelf als een 
tijdschrift met neus. Wij kunnen enkel beves-
tigen dat wij een prettige samenstelling van 
light prose (Drs. P, Tom Lanoye...), pole-
mische schuimbekkende teksten, goeie gedi-
chten en gedegen kortverhalen geroken heb-
ben. Als Apollo u roept vanop zijn muzenberg, 
is de Brakke Hond beslist geen omweg. Bo-
vendien schrijft het jaarlijks een kortverhalen-

wedstrijd uit (25000 zilverlingen, schatjes). 
Over het programma van zondag kunnen wij 
u enkel in vogelvlucht, en vanachter onze 
schrijftafel (waarop stapels knipsels) berich-
ten.

De beroemde Tram-Trein-Busdag werd om 
12 uur opgeschrikt door een speels walsende 
Humo- bulldozer, bereden door Guy Mortier, 
Guido Van Meir, Hugo Matthijsen en huur-
ling Remco Campert. De invloed van het tijd-
schrift in het Vlaamse medialandschap be-
hoeft-dunkt ons-geen betoog meer. Het relaas 
van Jan Cools als gijzelaar in Libanon, zijn 
onaangetaste engagement moet niemand on-
verschillig gelaten hebben. Het is bij EPO in 
boekvorm verschenen.

Lucy Ellman, een in Engeland wonende Ame-
rikaanse schrijfster, voelde zich waarschijnlijk 
biezonder goed in het gezelschap van al die 
Nieuwe Wilden. Haar recent vertaalde boek 
’Zoete Toetjes’ wordt bevolkt door vleese-
tende vrouwen die er een nogal wisselend en 
onstuimig seksleven op nahouden. Recensies 
spraken van een verrassend debuut dat het 
vooral moet hebben van zijn amusements-
waarde.

Eveneens aanwezig waren debutanten Brigitte 
’Koekoeksjong’ Raskin, Rita Demeester 
(voortreffelijke verhalenbundel ’Stampvoeten 
in het donker’) en Cornelius Braecke ofte Gui-
do Van Meir met ’Het verhaal van Falerin’.

Als laatste vermelden we nog Alan Hollin- 
ghurst die het Britse literaire leven opschrikte 
met ’De Zwembadbiblioteek’. Het boek ver-
haalt vrijmoedig de belevenissen van een jonge 
homoseksueel in de konservatieve en volgens 
de auteur hypokriete Engelse samenleving.

Toen wij het pand verlieten, raakte de regen 
onze kouwe kleren niet: een andere zon be-
scheen onze geesten.

BeL en Hendrik Tratsaert
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Film in Gent

HET RIJK DER ZINNEN, WOOR-
DEN, LETTERS, LEESTEKENS...
Welkom, beste lste-kanner, welkom op deze 
gezaghebbende filmpagina. Mag ik u echter on-
middellijk waarschuwen voor de toon en de 
visie die de heer filmredacteur op deze bladzij-
den zal tentoonspreiden. Want, gelooft mij vrij, 
vele jongens en meisjes hebben in het verleden 
zijn bedrieglijken raad opgevolgd en veel van 
hun lieve, bekoorlijke adel ingeboet bij het bios-
coopbezoek! Arme, arme slachtoffertjes van de 
moderne, verwilderde maatschappij.

Arme jongeren, die in niets meer aan jongeren 
gelijk zijt, hoeveel heerlijker zou het zijn, als ge 
gingt spelen in de vrijheid van Gods schone 
natuur - het allesovertreffende filmwonder van 
zijn liefde en macht. Komt vrienden, verdroogt 
niet in de bioscoop, waar ge met een zwaar 
hoofd en wildjagend hart ineen krimpt onder de 
genotsprikkels van datgene wat een hypermo-
derne cultuurverwording u biedt. Dat, terwijl ge 
iedere dag van zonschopgang tot zonschonder- 
gang van de telkens variërende film  van de 
natuur kunt bewonderen.

Ik ben persoonlijk de mening toegedaan dat de 
jongeren die geregeld één van onze moderne 
bioscopen bezoekt, een bedorven, hyperfantase- 
rend, oud-mannetjes-achtig wezen wordt. De 
bioscoop is de walgelijkste kweekplaats van 
demoralisatie, van geestelijke onevenwichti-
gheid, van allerlei misdadige uitspattingen. De 
moderne bioscoop is een onding geworden 
door de weerzinwekkende films die ze aanbiedt 
en die zeer vaak op directe o f indirecte wijze in 
conflict komen met de beginselen van de mo-
raal, ja zelfs met de elementairste begrippen van 
publiek fatsoen.

De ergste en gevaarlijkste sloper van de on-
schuld is de moloch die de naam draagt van 
’moderne bioscoop’. Mijdt dan ook deze ba-
rokke bunkers! Schip Ahoy.

Erik Von Crompuy.

THE ABYSS
THE ABYSS is een staaltje van grenzeloze

megalomanie. 70mm met niets dan blauw, 
reusachtige machinerieën in alle perspectie-
ven met daarbovenop een bombastische 
soundtrack van kanonschoten en engelenko-
ren - het land van herkomst is nooit veraf. 
Wanneer de argeloze kijker (u en ik maar 
vooral u) dan ook nog geconfronteerd wordt 
met een gigantische transparante kwal met 
viertaktaandrijving - of is het een opblaasbaar 
hemelbed dat uit een python-film ontsnapt 
is?- komen onvermijdelijk de lachspieren in 
werking, en niét de traanreservoirs die eigen-
lijk geviseerd worden.

Toch is THE ABYSS geen slechte film; ont-
doe hem van de buitenaardse wezens-nonsens 
en je houdt een onderhoudende (ontdoe hem 
voor het gemak ook van de sentimentele uit-
weidingen) rampenfilm over die géén doorde-
weekse weekendfilm is, want op het kleine 
scherm gaat èlle effect -door de soms schitte-
rende fotografie- verloren.

Wie wil meemaken waartoe men in Holly-
wood met véél geld in staat is koopt nu een 
ticket. Wie daar geen 140 fr. voor over heeft 
zet zich een avond voor z’n aquarium.

als vleselijke inzet KIM BASINGER. Nu is 
dèt op zich geen slechte reden om een rob-
bertje te vechten, maar in BATMAN wordt 
ook nog het lot van de hele plaatselijke mens-
heid aan hun onenigheid verbonden. Of de 
redder des volks ook super is in bed komen we 
echter niet te weten.

De reusachtige decors, die nog uitvergroot 
worden door ’kunstzinnige’ camerastandjes, 
zijn soms overweldigend, maar ook daarvoor 
hoeft u BATMAN niet te gaan bekijken. Voor 
een donker-esthetisch toekomstbeeld kunt u 
in gedachten BRAZIL van Terry Gilliam her- 
opvoeren.

Kortom, wie het produkt BATMAN opzij- 
schuift houdt een vrij zwakke, reactionair- 
Amerikaanse pulp-film over, die vooral veel 
kansen mist. BATMAN is voer voor PR-men- 
sen en kinderen beneden de 16. Wegens be-
paalde maatregelen van hogerhand was 1 
voorstelling dus ruim voldoende geweest.

TWO MOON JUNCTION
Vamp wordt 5 dagen voor huwelijk met yup-
pie verliefd op stoere bink. Madonna-kloon 
raakt ten prooi aan hevige twijfels. Is even 
boeiend als het klinkt.

DO THE RIGHT THING
Martin Luther King versus Malcolm X. De 
eerste kent u, de tweede - voor dezelfde zaak 
strijdende, maar andere middelen predikende 
- is zijn antipool. De film laat u vrij één van hen 
te kiezen, maar Spike Lee privé laat er geen 
twijfel over bestaan achter welke filosofie hij 
staat.

DO THE RIGHT THING is een kleurrijke 
film die voortgestuwd wordt door een rap- 
ritme (een rèp- ritme) en afgeremd wordt 
door een loommakende hitte. Naarmate de 
dag vordert wordt de combinatie van rassen, 
zon en ghetto-blasters een hitsige cocktail die 
uiteindelijk uitmondt in een pijnlijke escalatie, 
Molotov waardig.

Spike Lee slaagt er in een duidelijke politieke 
boodschap te verpakken in een amusante, 
boeiende film. Dat is minder vanzelfsprekend 
dan het lijkt.

L’EMPIRE DES SENS
L’EMPIRE DES SENS is een cult-meester- 
werk van de cult-Jap Oshima. Het betreft hier 
een erotisch meesterwerk dat de grensverleg-
gende activiteiten van een monogame nymfo- 
mane en haar ongelukkige echtgenoot stand 
voor stand in beeld brengt. Maar meer nog is 
L’EMPIRE DES SENS een autopsie van de 
Libido, een psychologisch bravourestukje, de 
ontrafeling van een allesvernietigende passie 
die onherroepelijk uitmondt in de dood.

Zo gingen de geruchten.
En wat blijkt?
L’EMPIRE DES SENS is porno met preten-
tie.

BATMAN
"Nice outfit", zegt Jack op een bepaald mo-
ment en daarmee vat hij het geheel mooi sa-
men. BATMAN is verpakking zonder inhoud, 
een soms mooie verpakking, het moet gezegd, 
maar als IK een cadeautje krijg scheur ik wa-
tertandend het glanspapier eraf om te zien wat 
erin zit (een batmobiel, fijn!). In het geval van 
BATMAN is dat bijzonder weinig en wtU erin 
zit is dan nog behoorlijk vervelend. Het betreft 
hier namelijk een gevecht tussen goed en 
kwaad, gevoerd door twee karikaturen, met

CRUEL HORIZON
Ik heb niets tegen bezigheidstherapie, maar 
laat ze manden vlechten, geen films maken.

ief

THE ABYSS 6/10 Deçà 
BATMAN 5/10 Deçà 
TWO MOON JUNCTION 1/10 Deçà 
DO THE RIGHT THING 7/10 Skoop 
L’EMPIRE DES SENS 1/10 Skoop 
CRUEL HORIZON 1/10 Deca

EEN WARM WELKOM
STUDIO SKOOP

4 filmzalen:
nieuwe films en klassiekers 

om 15u, I7u30, 20u en 22u30 
filmcafé:

dagelijks 19 u -  3u
ST-ANNAPLEIN 63 GENT (091) 25 08 45

FILMGEBEUREN
Op dit ogenblik loopt het 16e Internationaal 
Filmgebeuren van Vlaanderen in de drie 
Gentse bioscopen. Het epicentrum ligt als tra-
ditioneel in de Decascoop waar u zowel films 
als gesprekken met vooraanstaande gasten 
kunt volgen. Die gesprekken worden voorgeze-
ten door obscuur filmfan Michel Follet, die 
voor de gelegenheid een poging zal wagen (call 
Guinness) een andere toon aan te slaan dan het 
debiele gekrijs dat hij in SCHOOLSLAG 
(BRT) produceert.

Maar het gaat om de gasten, en het zijn ook dit 
jaar weer niet van de minsten. 2 namen sprin-
gen er wat ons betreft bovenuit. In de eerste 
plaats kunnen we nu al niet meer slapen (nu is 
voor ons ongeveer anderhalve week geleden) in 
het vooruitzicht Terry Jones (dé) tegen het lijf 
te lopen. Terry komt in Gent zijn antwoord op 
A FISH CALLED WANDA (Cleese) en BA-
RON OF MUNCHAUSEN (Gilliam) voors-
tellen. Achter de voor ons exclusief opgelichte 
tip van de sluier ontwaarden we een alweer 
weergaloze combinatie van gezonde waanzin 
en gedreven gekte in groteske decors vol ab-
surde personages. Dat lijkt u misschien over-
dreven maar wacht tot u ERIK THE VIKING 
gezien hebt. Hij doet ons zowaar even de split 
van de Pythons vergeten. Hoe bestaat het!

Wanneer we dan toch de slaap kunnen vatten 
is het alleen om te dromen van een ontmoeting 
met Ornella Muti, die de langverwachte pre-
mière van WATT UNTIL SPRING, BANDI- 
NI -Derudderes tweede- komt opluisteren met 
haar vleselijke aanwezigheid. Joyce Fante, de 
weduwe van John Fante, auteur van de roman

’Wait until spring, Bandini’ zal haar escorteren.

Wie de slaap ook moeilijk zal kunnen vatten is 
Vlaanderens literair genie Hugo Claus. Ook hij 
oefent zijn Italiaans om La Muti te woord te 
kunnen staan, maar meer nog bibbert en beeft 
hij in het vooruitzicht van de première van 
HET SACRAMENT, de verfilming van zijn 
eigen OMTRENT DEEDEE. Het is immers 
zijn terugkeer als regisseur en na het vernede-
rende DE LEEUW VAN VLAANDEREN 
wil de man graag revanche nemen.

Bovenaan onze lijst ’in angstige afwachting’ 
staat RITUELEN, de verfilming van Cees 
Nootebooms onvolprezen, briljant geschreven 
roman, roman die echter vooral gedachten en 
verstilde levenspatronen beschrijft, die zeer 
moeilijk op doek te vangen zijn. RITUELEN 
kan dus een eerbetoon worden aan Noote- 
boom, maar kan net zo goed een verkrachting 
van z’n meesterwerk betekenen. Dat bedoelen 
wij met ’in angstige afwachting’.

Ten slotte zouden we u graag wijzen op WAR 
REQUIEM van de volstrekt unieke avantgar- 
dist Derek Jarman. In deze prent koppelt hij 
zijn eigen - schilderende- filmstijl aan archief-
beelden uit oorlogen en visualiseert zo op di-
recte wijze het Requiem van Benjamin Britten. 
Net als het door ons op jubelkreten en vreug-
devuren onthaalde CARAVAGGIO is WAR 
REQUIEM een ode aan het verstilde beeld en 
een illustratie van de kracht die ervan uit kan 
gaan. Het is tevens de laatste keer dat Laurence 
Olivier op het witte doek vereeuwigd werd. 
Moeten we nog meer zeggen?


