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TONEEL

MOEIAL

Onze toneelrecensent ging op pad
en vond een authentiek Vlaams toneestuk m et veel Noorse namen
uit de vorige eeuw. Is hier sprake
van een vroege co-production tussen Noorm annen en Oude Belgen?
Kijk en lees op pagina 3

Eerst waren er Schamper en V eto.
Onze interuniversitaire correspondent vond nog een derde studentenblad dat zich overal gaat m o eien en in potjes gaat roeren, p 2

TOCH OP SKIVAKANTIE ?
De beheerraad heeft vier maand lang
alle agendapuntnen op een hoop
laten lopen to t de ‘wettige sam enstelling’ bereikt was. Deze ‘w ettige sam enstelling’ had een deuk gekregen
nadat de volksunie een RUG-personeelslid als afgevaardigde had gestuurd en dat kan niet volgens de w et
op de universitaire instellingen. De
benoeming m oest dus verbroken
worden, een nieuwe kandidaat voorgedragen en nieuwe uitnodigingen
verstuurd. Zover waren w e nu
vrijdagavond. Iedereen op post en
uitgeslapen voor de marathonvergadering.

o ok een plaatsje op de agenda. De
indieners (o.a. Brigitte Caura en
prof Veremans) vroegen een stellingname van de beheerraad maar vooral
de proffen Senelle en Schamp (geen
familie van dit blad) verzetten zich
daar tegen. Zij hielden voor dat ze
niet gemandateerd waren om p olitieke standpunten in te nem en in naam
van hun kiezers.
De speech van minister Coens in
Leuven waarin hij opriep to t een
aktieve medewerking van de universiteiten in de ontwapeningsproblemen ten spijt.

De nogal indrukwekkende agenda
werkte blijkbaar deftig op de adrenaline-klieren want de 7 -uren vergadering startte in een com plete chaos.
ACV-er De Clercq noem de het in een
interpellatie zelfs een ‘anarchistisch
gedoe’, to t ergernis van de rector.
Met veel aandacht werd uitgekeken
naar de samenstelling van het Vast
Buro, zow at het dagelijks bestuur
van de universiteit. De Tien voor de
volgende tw ee jaar zijn nu: de
rector en vice-rector, de professoren
Veremans en Claessens, de personeelsafgevaardigden
Dambre
en
Brigitte Janssens, de ABVV-er Hoornaert, de CVP-er V ereecke, de VBOer De Paepe, en de student Ossieur.
Een nogal links getint Vast Buro
merkte men achteraf op, m et niet
toevallig de m eest beslagen paarden
van stal.

GENEESKUNDE

RAKETTEN.
De m otie tegen de kernwamens
die al eerder door verschillende
faculteiten werd onderschreven kreeg

In de geneeskunde is de bezoldiging
van de geneesheren-specialisten in
opleiding in handen gegeven van een
speciaal fonds en to t hilariteit van de
nieuwkom ers in de beheerraad vond
men ergens tussen de agendapunten
ook nog de stem ming terug over de
begrotingsuitwerking van... 1983 !
Volgens onze bronnen zou men goeie
hoop hebben binnen de vooropgestelde kredieten te blijven. De
rectoraatsdiensten w ezen alle kritiek
af m et de opmerking dat ‘men doet
wat men kan’. We hadden het niet
m ooier kunnen bedenken.

AFSLANKEN
Die diensten zullen nog minder
kunnen eens de plannen van minister
Coens van tw ee jaar geleden in volle
werking treden. Volgens deze saneringsplannen zullen een aantal banen
afvloeien o f ingevuld worden door

lager gekwalificeerd en bijgevolg m inder duur personeel. Een m iniuteuse
namenlijst is nu door de beheerraad
goedgekeurd en de afslanking kan nu
starten.
EINDEJAARSPREMIE
Nog meer problem en voor het personeel nu alvast een voorlopige beslissing is gevallen over hun eindejaarspremie, maar de inspecteur-generaal
van financiën Van De Walle heeft
aangekondigd daartegen in beroep
te gaan.
Al jaren betw isten de vakbonden het
onderscheid dat gemaakt wordt
tussen het personeel dat de universiteit den het personeel dat onderscheid blijft to t nog to e onaangetast.
De beslissing beide groepen een eindejaarspremie to e te staan viel niet in
goeie aarde bij de rektor en Van De
Walle.
HIKO
Professor Van De Walle ten slotte
vroeg een prom otie aan to t h oogleraar na al vijf jaren geleden een dergelijke vraag te zien afwijzen op basis
van een vernietigend negatief rapport
van de HIKO-raad. De Raad van
Beheer heeft zich over de nieuwe verzoek niet willen uitspreken zonder
eerst opnieuw een evaluatie te krijgen van diezelfde raad.
De kersverse samengestelde raad
heeft alvast m ogen proeven van een
marathon-vergadering. Alle agendapunten werden afgewerkt. De volgende vergadering is geplant op 17 fe bruari en zal, in vergelijking hiermee,
opeen koffiekransje lijken.
v e rv o lj i».

Schamper is het officiële universiteitsblad
van de Gentse Rijksuniversiteit. De redaktie bestaat uit studenten die meewerken op
vrijwillige basis. Redaktieveigadering elke
vrijdagmiddag om 13.00u in de Brug op de
lste verdieping, St. Pietersnieuwstraat 45,
Gent. Tel 259939.
Artikels, Lezersbrieven en opmerkingen
dienen gestuurd naar bovenstaand adres.
Naamloos is prullenmand.
Klachten over het beleid van de redaktie
dienen gestuurd naar de voorzitter van de
controle commissie, Meersstraat 21, Gent.
Hoofdredaktie: Geert Joris.
Verantwoordelijke uitgever: Filip Verhoest

KAMERS
De
Rechtskritische
Werkgroep
(RKW) en de Sociaaljuridische Werkgroep (SOJUWE) - beiden lid van het
WK - hebben de hoofden samengestoken om het huurrecht te bestuderen. Eén van de konklusies was dat
de problematiek van de studentenkamers nergens goed aan bod kom t.
De kamersdienst van de RUG verricht nochtans goed werk, maar
vele problemen blijven onbekend.
Daarom hebben RKW en SOJUWE
besloten zoch rond deze problematiek te informeren m et het oog op
een eventuele publikatie van een
brochure.

t

Om een ruime kijk op dit onderwerp te kunnen krijgen, worden
de studenten verzocht om hun
steentje bij te dragen in de inform atieverwerving door ons een kopie te
bezorgen van hun huidig, en eventueel voorgaande h u u rco n tra cten ).
Elke middag zullen wij bereikbaar
zijn in de Brug tijdens de week van
30 januari to t 3 februari.
Studenten die klachten en problem en hebben, kunnen eveneens aan
ons standje terecht.
Wel dient vermeld dat we nog geen
paklare oplossing kunnen voorschotelen. Hier zullen w e slechts in staat
toe zijn na een degelijk onderzoek
gebaseerd op een grondige inform atie. Bijgevolg kunnen jullie ervaring,
problemen en huurkontacten ons
van groot nut zijn.

VNSU&PK
Het spijt ons, NSV blijft in het
nieuws. Wij schrijven dus verder. Wat
is er aan de hand ? Zoals iedereen
w eet is het NSV (Nationalistische
Studenten Vereniging) een tijdlang
(z o ’n 3 a 4 jaar) geschorst geweest
uit het Politiek Konvent (PK). Nu
zitten ze er weer bij (althans bij het
schrijven van dit arikel nog steeds, bij
het lezen misschien zelfs alweer niet
meer). Wat blijkt ? VNSU (VlaamsNationale Studenten U nie), een p o litieke vereniging van hetzelfde allooi,
zetelde al die jaren verder in het PK.
Niets aan de hand dus, to t onlangs
ontdekt werd dat VNSU al jaren niet
meer bestaat. Al die jaren streken zij
w el subsidies op ...
Deze dubieuze praktijken kwamen
aan het licht toen VVS-SVB de werking van NSV doorlichtte. Men las nl
in ’BR A N D IN G ’, het tijdschrift van
NSV, dat VNSU ’voorgoed het bijltje
erbij zou neerleggen en volledig o p gaan in de N S V ’. Deze verklaring dateert van 1 9 7 9 . Al die jaren zetelt
het VNSU dus toch nog in het PK.
Hun vertegenwoordiger was Johan
Van Slambrouck die blijkens de
’Dienstberichten’ van BRANDING
(waarin te lezen was dat VNSU niet
meer als vereniging bestond) tevens
redacteur was van ditzelfde NSVblad. Redenen genoeg om vast te
stellen dat NSV en VN SU in feit
een en dezelfde vereniging is.
Met dat verschil dat de eerste geschorst is en de andere niet. Sinds
novem ber 1 9 8 3 zijn zij zelfs beide lid
van het PK. Dat wil dus zeggen een
dubbele subsidie.
Omdat de ontbonden VNSU nog
steeds werkingsverslagen indient (vereist voor de subsidie), worden zij nu
beschuldigt van valsheid in geschrifte
en fraude. D it staat in een m otie van
wantrouwen ingediend door de Jongsocialisten en de Socialistische Jonge
Wacht op de vergadering va het PK
van woensdag 25 januari. In deze
m oetie van wantrouw en w ordt geëist
dat het NSV en de V N SU geschrapt
worden als door het PK erkende organisaties. Tevens wil men dat de S ociale Raad geadviseerd w ordt over de
omvang van de wederrechtelijk verkregen subsidies om vervolgens de
nodige stappen te kunnen ondernemen om deze som terug te vorderen.
Wat het resultaat is va deze m otie
w eten wij nu nog niet. H et ziet er in
ieder geval niet al te best uit voor
NSV-VNSU.
Blijkbaar zal deze diepgaande en gefundeerde aanklacht, to ch een halt
toeroepen aan de subsidiëring van de
om streden
organisatie.
Een geschorste vereniging die nog steeds
subsidies opstrijkt via een fictieve organistatie, h eeft immers geen recht
op verdere subsidiëring. Daartoe zou
het bewijsmateriaal van VVS voldoende m oeten zijn. Wij houden U
dus nog maar eens op de hoogte:
com e and read n ex t week: de perikelen van een vogelvrij verklaard (?)
NSV ...
(pH)

de

moeial

’kritische n o o t’.Verder kom en alle
krengen en organisaties van w elk slag
dan ook onder het kritische oog van
de Moeial te liggen .Kritisch,kritisch,
en nog eens kritisch,de nieuwe w ereldverbeteraars aan het werk.
Onder de term brede maatschappelijke informatie valt voornamelijk de
studentenpolitiek te verstaan. Men
gaat de student proberen warm te
maken voor deze zaken die hem eigenlijk sterk aanbelangen maar waarvoor de doorsnee toch geen belangstelling heeft. De m eest gebruikelijke
cliché in dat verband en ook aangehaald door DM: ’ de student vervreemdt totaal van de buitenwereld
en wordt veelal jammerlijk alleen
klaargestoomd to t een w etenschappelijke m achine’. De ’getto-m entaliteit ’ m oet doorbroken w orden.

Vanaf oktober staan de initialen DM
in de perswereld niet alleen meer
voor de Morgen maar nu ook voor de
M oeial,het nieuwe
studentenblad
van - hoe kan het ook anders m et die
naam- de VUB.
Een blad dat m et Schamper kan vergeleken worden althans wat het formaat en de lay-out betreft, (het blad
w ordt in dezelfde drukkerij gedrukt)
DM. ontstond uit een fusie tussen de
tw ee krantjes van het Brussels Studenten Genootschap (BSG) en de
Studiekring Vrij Onderzoek (VO).
Het was echter de laatste jaren niet
zo goed gesteld m et de kwaliteit van
deze blaadjes. Vandaar dat vanuit de
m eest logische richting nl. de komm unikatiewetenschappen het initiatie f kwam om iets nieuws te beginnen. De resultaten liggen hier voor
ons en de eerste indruk is er een van
’frisheid’. De doelstellingen en de
werking kom en ster overeen m et die
van Schamper. Vooreerst kan iedereen die zich geroepen voelt zich te
m oeien in de brusselse studentenw ereld m eewerken. De kreativiteit staat
hoog in het vaandel en de bedoeling
is in de eerste plaats informatie te
brengen iover alles wat er reilt en
zeilt in en rond de VU B. De 3 b elangrijkste them a’s zijn:studentenpolitiek,brede maatschappelijke inform atie en kuituur. Vanaf nu zullen de
Raad van Beheer en de Sociale Raad
rekening m oeten houden m et een

Punt drie is een ruime aandacht voor
de kuituur aan de VUB. Er wordt
dus vooral gesproken over studentenaktiviteiten die aan de VUB plaatsvinden. Geen aandacht dus voor het
Brussels kultuurleven.
Met een zienersblik en misschien met
de problemen van Schamper en V eto
in het achterhoofd w ordt het probleem van de bindingen en de redactionele onafhankelijkheid aangehaald
DM wil zich los van com m erciële bindingen opstellen. Financieel is men
afhankelijk van de Sociale Raad ’wat
natuurlijk zijn nadelen kan hebben’,
en andere financiële steun laat men
liever achterwege, geen reklame dus.

Reklame h oeft nochtans helemaal
niets te maken te hebben m et gebondenheid. Onlangs gaven enkele
persmensen waaronder Paul Goossens van die andere DM en Mark
Reynebeau van Knack w el to e dat
m en wel degelijk rekening m oet
houden m et de adverteerders maar
dat betekent niet dat Schamper gebonden zou zijn aan laat ons zeggen
de Kredietbank.
Het nieuwe blad verschijnt om de
veertien dagen en telt acht blz. Opvallend zijn de nogal lange artikels,
van meer dan 1 volledige pagina kleiner gedrukt dan Schamper - z o als bv een stuk over de doopaktiviteiten aan de hand van een enquête.
Verder is er ook aandacht voor publicaties op wetenschappelijk vlak
uit eigen stal. Zo werd de bundel over ’het profiel van de vrouw’ besproken, die gepubliceerd werd in de
’Studiereeks van de V U B ’ als neerslag van een aantal lezingen over
vrouwen.
Steler van de show is echter de kuituur krant. Dit is een lang uitgeschreven agenda m et film , theater en literatuur.
De rubriek ’open tribune’ laat de lezers aan het woord waarvoor men
wekelijks een nogal grote plaats m oet
reserveren. De terwijl Schamper in
het beste geval soms eens het voorrecht heeft een o f ander briefje te
publiceren. De vrije brusselse studenten blijken mondiger te zijn dan de
Gentse.
Eindelijk dus een volwaardige conçurent voor Schamper. Het werd tijd
want de eenzame to p helpt de reeds
bestaande kwaliteit er niet op vooruit.
(JA)

Travolta: Tk ben uiteraard geen beroepsdanser. Maar de sfeer was fantastisch,
ik was omringd door echte dansers, onder leiding van een echte choreograaf \

IN LEVEN BLUVEN

We weten al lang dat Tom Lanoye
aan een spraakgebrek lijdt. Dat heeft
hem als performer zelden problemen
opgeleverd maar na enkele artikeltjes in schamper, dacht hij in te
burgeren in De Zwijger. En dat
breekt hem nu zuur op.
Op de meest dramatische wijze kon
hij tijdens interviews de naam van
het blad niet over de lippen krijgen.
"de Zw., de Zw... en dan een lokale
asthma-bui. kortom een nogal pijnlijke belevenis voor een visueel artiest
Daarenboven kon hij maar niet
rekenen op enig begrip van hoofdredacteur Johan Anthierens die het
smoesje lz e knippen uit rancune zelf
altijd in die naam simpelweg vernietigde met de vraag . "welke naam V
Waarna onzen Tom "maar, de Zw.,
de Zw.., nog 4 maal opboerde olvorens aan de deur geschopt te worden
door de fraaigebeende secretaresse.
Tot zover de inleiding, want Tom
heeft een nieuwe job te pakken:
films bespreken in Humo.
De lokale asthma lijkt niet langer te
hinderen en Tom schrijft weer
zinnen tegen de sterren. ‘Wat doet
tegenwoordig een sterdanser als

’,

’

I

advertentie

’

voorbereiding op een
maand body-bluilden \

film:

zes

Tom boort een beetje in op John
Travolta. Would-be acteur, hijgerig
aerobic-danser en huppelende reclame voor lady-shaves. Elk haartje
moest eraf want de benen moesten
bloot, de buik blinken en het slipje
korter bij elke scène.
En dat stoort Tommeen beetje.
Nogal kleinzielig want zo nieuw is
dat fenomeen niet, Nederlandse
actrices doen dat al jaren.
Lang heb ik getwijfeld af Staying
Alive dan toch de moeite zou lonen.
A l was het maar om een vernietigend
stuk te schrijven. Tot de perstekstjes
van de distributiefirma binnen rolden
"In de V.S. wordt beweerd dat John
Travolta een nieuwe Marlon Brando
is\ En in Hawai'schuddebuikt Brando want John Travolta straalt het
imago uit van een kaalgeschoren egel.
Mij krijg je niet naar die film.
Nog nooit heb ik zo weinig geld
uitgegeven om een film te recenseren
En dat was uitermate welkom.
Staying Alive. Wat u zegt.
(FG)

De toew ijzing van ‘publiek recht’ in
de rechtsfaculteit lijkt maar niet van
de grond te kom en.
Na de dood van Van Rom paey, drie
jaar terug, bleken zich zoveel kandidaten aan te bieden dat iedereen
het erover eens was deze vacature
maar een tijdje aan te houden zodat
de grootste kruiwagens hun voorsprong een beetje manifester konden
maken. Bleven nu over : Van Mensel
en Alen.
Van Mensel werd nipt uitgekozen
door de faculteitsraad en vond in de
raad van beheer een verdediger in
Dambre. Alen, een Leuvens produkt,
kreeg dan weer de zegen van de
commissie en werd door Senelle de
hem el in geprezen in de beheerraad.
Deze nogel Kiese zaak (een verschillend advies van faculteitsraad en
commissie is nogal zeldzaam) werd
m et een Salom onsoordeel opgelost:
een ‘commissie der w ijzen’ m oet het
definitief advies geven. Deze vierschaar bestaat uit de tw ee professoren die aan de UIA en de VUB dit
vak geven, en tw ee ‘objectief geacht e ’ personen die door de minister
worden aangewezen.
De raad van beheer m oet dan nog in
laatste instantie de beslissing nem en.
Een oplossing wordt niet voor volgend academiejaar verwacht.

De sociale raad die de resto’s, hom es,
studentendokters, enzovoort enzoverder onder zoch heeft is nog steeds
niet samengesteld. Dat is een staartje
van de maandenlange inactiviteit van
de beheerraad. Toch heeft de raad
van beheer alvast
afgevaardigden
verkozen om in de sociale raad te
zetelen: voor de studenten wordt
dat Stevens en Vandepitte, voor
de professoren Willemaers (psych ologie) en voor de assistenten de
nieuwkom er Panret.
Al eerder zijn door coöptatie Maes,
De Caluwé en De Ketelaere zeker
van hun zetel.
De afgevaardigden van de vakbonden
zijn nog niet aangeduid en zolang dat
niet gebeurt blijft de Sociale Raad
lijdzaam de agendapunten opstapelen

Onze vier studentenvertegenwoordigers in de raad van beheer hebben
de postjes opgedeeld: Vandepitte en
Stevens zetelen in de sociale raad
(Stevens ambitieert openlijk voor de
voorzitterssjerp), Ossieur blijft genesteld in het Vast Buro en Brigitte
Caura, de enige verkozene uit de
Progressieve Eenheidslijst staat op
die manier nietjes buitenspel zonder
enig mandaat. Haar agendapunt rond
de kernraketten doet vermoeden dat
ze dit niet aan haar hartje laat kom en
De studenten, bijgetreden door
sommige
professoren
trouwens,
kloegen over de technisciteit van
sommige dossiers. Zo bleek de ‘tech nische uitwerking van de kredieten
van 1 9 8 3 ’ een cijferknoop waar
alleen ingewijden wijs uit geraakten.
En die ingewijden stuurden een
gemotiveerde kat. Regeringscommissaris Van Acker, zoals verwacht
inderdaad terug uit ski-vakantie,
schreef een beleefd briefje dat hij
niet verder de beheerraad w enst bij
te wonen.

degu steren , consum eren, brunchen,
dineren, sm ikkelen en sm ullen
Dit en nog veel meer kan je
doen en beleven in de
universitaire resto’s.
NIEUW ! Nu ook in resto
St. Jansvest

VERLOREN IDEALEN

Als ik, zoals nu, een bespreking maak
van een toneelvoorstelling die reeds
een tijd lo o p t, bekruipt me altijd het
verlangen te lezen wat de meer professionele recensenten over die voorstelling schreven. Een handeling die,
een zeldzame handeling niet te na gesproken, steeds uitdraait op een nog
groter luwen van impressies, ideeën
en zinsconstructies. Met de laatste
voorstelling in Arca N.E.T. ’Starkadd’ van Alfred Hegenscheidt (1866
- 1 9 6 4 ), is het weer zover: in de m edia verschenen zow el positieve als negatieve kritieken. In de ’Standaard’
eindigde F. Six m et de volgende zin:
’Het ziet er naar uit dat deze Starkadd controversiële reakties kan u itlokken’. Iets waar ik zelf niet aan
onderuit kan ...

’Starkadd’ datteert van 1897 en is
een authentiek Vlaams stuk, iets wat
nog de naam van het stuk o f van de
auteur zou doen vermoeden. Het
blijkt zelfs een exponent te zijn van
de toen heersende strekking van de
Nu en Straksers: vaak zwaar op de
hand liggende dialogen, doordrongen

van heim wee naar een kwasi-mythologisch verleden en vol van een opgeklopt idealisme: een held die zow el
uitblonk in de strijd als in de dichtkunst. N iet direct een stuk dat je nog
op het toneelpodium zou verwachten
maar m isschien zouden regisseurduo
Herman Gilis en Pol Dehert er wel
een aktueel en boeiend tintje aan
kunnen geven.

Daar zijn ze echter niet volledig in
geslaagd. Na een boeiend amusante
en sprankelend eerste deel, zinkt
men na de pauze volledig weg in leegheid en verveling: alsof men w anhopige pogingen m oet doen om de spelers een houding te geven en van lieverlee zelf gaat applaudiseren. Zo erg
als ik op het puntje van mijn stoel
zat, voor de pauze, om niets te m issen van het goede akteren, de psychologische karakterisering en het
konsekw ent doordenken op tek st en
handelingen; zo erg zat ik erna te
draaien op diezelfde stoel als gevolg
van de verveling, afstandelijkheid en
rommeligheid
waarmee
gespeeld
werd. N iet één keer kon ik nog o p kijken naar een regievondst o f lachen
om een handeling.

ZOEKENDE

In 1983 was h et predies 100 jaar
geleden de Frits van de Berghe te
Gent werd geboren (als zoon van de
hoofdbibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek). H ijzelf h eeft zijn
eeuw feest helaas niet meer m ogen
m eem aken - - hij stierf in 1 9 3 9 ,
amper 56 jaar oud. Na zijn dood is
het heel lang stil gebleven rond hem
en zijn werk. Pas nu schijnt hij weer
ontdekt te worden door de kunstk en n ers’ en krijgt hij de grote ten toonstelling die hij al zo lang
verdiend had.

Na het traditionele begin aan de
Gentse Academ ie belandt van den
Berghe in 190 2 voor het eerst in
Sint-Martens-Latem. Op dat ogenblik
wordt de Vlaamse kunstwereld overheerst door de figuur van Emile
Claus. In zijn eerste werken treft
men dan o o k een heel duidelijk
invloed van het luminisme aan.
Langzamerhand echter verlaten van
den Berghe en zijn vrienden Servaes
en Permeke het door Claus geëffende, en o o k w el platgetreden pad.
Constant Permeke gaat het zoeken in
een sterke gebondenheid aan het
land en het volk; bij van de Berghe
en Servaes doen allerlei sym bolische
invloeden hun intrede. In 1 908 werd
hij aangesteld als leraar aan de
Gentse Academ ie, alhoewel hij toen
pas 2 5 was. Hij stond dan ook
bekend om zijn grote intellektuele
en artistieke capaciteiten; zij het dat
die getemperd werden door een
fabelachtige luiheid.

De eerste wereldoorlog
1 9 1 4 is een scharnierdatum in de
ontw ikkeling van van den Berghe.
Samen m et Gust De Sm et trekt hij
naar het neutrale Nederland. Voor

beiden is het een openbaring w anneer ze in Amsterdam in contact
kom en m et wat er zoal leeft in de
internationale kunstwereld. Vooral
het expressionism e (m et sterk cubistische inslag) beihvloedt van den
Berghe. Nog tijdens de Duitse b ezetting keert hij naar Vlaanderen terug
en
erbrandt zijn vingers aan het
aktivisme. Na de Duitse kapitulatie
vertrekt hij dan ook in derde versnelling opnieuw naar Nederland.
Hij blijft er to t 1921 en die H ollandse jaren betekenen een h oogtepunt in het artistieke oeuvre van
van den Berghe. Hij is duidelijk volwassen geworden en laat zich niet
meer dom ineren door de diverse
-ismen maar w eet ze zinvol in te
schakelen om to t zijn eigen persoonlijke stijl te kom en. Het cubistische
vervormen is voor hem een middel
om zijn kosm opolitische levensvisie
uit te drukken. Een bijzonder accent
hierin w ordt gelegd door de erotische
sfeer waarin veel van zijn werken
baden, en die wordt bereikt door een
nogal zw oel kleurgebruik.

Tegen de stroom
Het is kenmerkend voor de experim enteerdrift van van den Berghe dat
hij, eenmaal het expressionism e bij
de kunstverzamelaars salonfähig begint te w orden, hij het verlaat om de
surrealistische toier op te gaan.
Hij krijgt dan ook fors de wind van
voren en in 1930 m oet hij aan de
kost zien te kom en als illustrator
bij de ‘V ooruit’. De tekeningen uit
die periode en zijn schilderij van
vadertje Anseele vallen uit de toon in
deze tentoonstelling. K walitatief valt
er niets op aan te merken maar het is
nogal duidelijk dat zijn voornaam ste
inspiratiebron zijn dertiende maandcheque is. Zijn hart ligt duidelijk in
het surrealistische experim ent. Op

Gelachen werd er w el gedaan toen
een charmezanger op kwam om een
’potpouri’ te zingen van enkele schlagers, maar dat stak sterk af tegen te gen hetgeen ik voor de pauze te zien
kreeg. Toen was het een konsekwen
doorprikken van de m ythe !

’Starkadd’ is het verhaal - een lyrisch
drama, geschreven in 10-voetige versregels waarvan echter niet veel meer
overblijft - van de gelijknamige held
Starkadd (Bert Van Tichelen) een
viking die aan het hoofd van koning
Froth (Dries Wieme) verblijft, nadat
hij deze ter hulp is gekom en in de
strijd. Froth behandelt Starkadd als
een zoon , terwijl hij zijn echte zoon
Ingei (Mark Verstraete) verwaarloost.
Ingei is dan ook niet z o ’n zoetgevooisde strijder als Starkadd. Aan deze
laatste b elooft de koning dan oo k de
troon en de hand van zijn dochter
Helga (N etty Vangheel) zo hij terug
kom t uit de oorlog. Ingei wordt door
kamerheer Saemund (Mark Steemans) opgezw eept om dat m om ent
niet af te wachten en eigenhandig de
troon te veroveren. Ingei tw ijfelt aan
deze daad en het is Hilde, Ingels
vrouw (Carmen Jonckheere) die de
alle mogelijke manieren probeert hij
hij fantastische, de droom op doek
vast te pinnen.
Jaren voor er sprake is van het A m erikaanse abstract expressionism e,
kom t van den Berght al to t puur
abstracte vormen. Het is niet meer
zo dat de nieuwe technieken er n o dig zijn om to t het fantastische
te kom en; het fantastische o n tstaat juist uit de nieuwe technieken.
Een schilderij wordt een com positie
van toevallige vormen.
Andere werken uit die periode blijven dan weer qua vorm traditioneel
maar beelden een Ensoriaans-morbiede o f gynocentrische sexueel-geihspireerde transcendente wereld uit.
Hoe het ook zij, zijn rusteloos
zoeken naar vernieuwing wordt niet
geapprecieerd. En blijkbaar zijn de
toonaangevende kunstkringen nu nog
op zoek naar de échte van den
Berghe. Het is opvallend hoeveel
tuim te zow el in de tentoonstelling
als in de catalogus wordt ingenom en
door tijdsgenoten. Het is altijd
interessant iemand in aijn con text
te situeren maar dat mag natuurlijk
slechts een inleiding zijn. De catalogus bvb. lijkt eerder een overzicht van de Vlaamse schilderkunst
in de eerste helft van de X X ste eeuw
(en valt trouwens als dusdanig warm
aan te bevelen).
In ieder geval vormt de ten to o n stelling voor deze cavalier seul van de
schilderkunst een late rehabilitatie.
Maar wellicht niet de laatste.

Retrospectieve Frits van den Berghe
tot 4 maart in het Museum voor
Schone Kunsten in het Citadelpark
de Liemaeckereplein 3, Gent.
Open alle dagen van 9u00 to t 12u30
en van 13u30 tot 17u30 behalve
op zondagvoormiddag en de maandag. Inkom voor studenten; 20fr.
catalogus 400 fr.

,

,

(M .H ooghe)

veranderingen bij haar man bem erkt.
Zij raad Froth aan om Saem ond te
ontslaan; te laat, want diezelfde
nacht wordt de koning vermoord.
Als Starkadd later zegevierend terugkeert, vertelt Saemund dat de oude
koning zelfm oord heeft gepleegd. Hij
vlucht weg naar het strand en blijft
daar alleen totdat Helga hem u itn odigt om naar het paleis te kom en. Hij
komt en d ood t Saemund, terwijl
Ingei ook sneuvelt, Starkadd loopt
weg en verzaakt aan de liefde van
Helga door zich over te geven aan
zijn echte bruid: de zee...
Waarom werd deze tekst gekozen,
vraag je je waarschijnlijk af. Mischien
past hij in de lijn die Pol Dehert (en
Herman Gilis) to t nu toe namen: een
obsessie voor de leegte, over het verlies van idealen, over het uitzichtloze ?
De patetiek die dit suk misschien had rond 1 900 is ze nu hopeloos verloren en alle m oderne regiem iddelen ten spijt blijft de opvoering
van ’Starkadd’ een ontgoochelend gebeuren.
Misschien m oet je het allemaal relativeren, zoals het decor (uitgevoerd
door M. Cnops) laat vermoeden: een
gordijn m et een gat er in en de spiegel in de kast die w el weer spiegelt
maar steeds een vertekend beeld zal
geven.
De voorstellingen van Starkadd lopen
nog to t 23 feb in Arca, St Widostraat
Jan Van Winckel

LAMPO

Radiom ensen zouden eigenlijk n o o it
op T.V. m ogen verschijnen. Telkens
blijkt dat de persoon tegenvalt,
ten opzichte van de voorstelling die
je op basis van de stem gemaakt had.
Zelfs B etty Mellaerts ontsnapt hier
niet aan. Met schrijvers die lezingen
kom en geven treedt hetzelfde fen o m een op. Voor de m ensen die op
12 januari naar Hubert Lampo kw am en luisteren
-die uitgenodigd
was door G ermania— is Lampo
w ellicht een beetje gestorven...

Magisch Realisme
Toen Hubert Lampo in 1961 zijn
eerste magisch-realistische roman
schreef, ‘De kom st van Joachim
Stiller’, was hij zelf verbaasd over het
belangrijkste magisch-realistische elem ent in het boek: de ‘verrijzenis’
van Joachim Stiller. In feite was het
gew oon de bedoeling een boek te
schrijven om de angst, die Lampo
overgehouden had van WO II, te
verwoorden.
Pas toen het boek al geruime tijd verschenen was, vond hij een antwoord
op het waarom van die messias-natuur van Joachim Stiller. Dat antwoord vond hij bij Carl-Gustav Jung.
In tegenstelling m et Freud, m eende
die dat we niet als tabula rasa geboren worden, maar dan reeds beschikken over, naast ons individueel
bewustzijn, een co llectief onderbewustzijn, dat gevuld is m et archetypen. Een van die archetypen, de
messias-figuur, is een m iddel om
angst te overwinnen. Dat heeft
natuurlijk niets te maken m et al
dan niet gelovig zijn, Het christendom heeft net zo goed een archetype
gebruikt als Lampo deed; je zou het
evangelie een van de eerste m agischrealistische romans kunnen noem en.
Want dat is nu juist magisdh realisme: het verbinden van elem enten
vervolg op p. 4

DEZOMBIES

‘Eddie & The Cruisers’ is opgevat als
het levensverhaal van Frank Ridgeway (Tom Berenger), pianist en
tekstschrijver van een rock&roll-band
uit de vroege jaren ’6 0 , Eddie & The
Cruisers, die een waanzinnig succes
kenden m et stevige, dansbare rocksongs. Met de dood van Eddie Wilson
(Michael Pare), de charismatische
lead-zanger van de groep, hielden de
Cruisers op m et bestaan en betraden
het rijk de legenden. Twintig jaar
later staan de vroegere hits van The
Cruisers terug aan de top en is er
vanwege de pers belangstelling om
een aantal m ythes om trent Wilson te
doorgronden. D it brengt Frank ertoe
zijn verleden op te rakelen en hij
treedt in contact m et de overlevende
leden van de groep. Langzamerhand
verkrijgt hij antwoord op een aantal vragen die hem ‘kw ellen’(!?)
Wat gebeurde m et Wilsons lichaam,
dat n ooit werd teruggevonden. Leeft
hij nog? Wat gebeurde m et Joann
(Helen Schneider), het liefje van
Wilson waarvoor Frank een ongekende doch niet beantwoordde passie
koesterde? Als rode draad door het
verhaal lopen de master-tapes van
hun tw eede, n o o it
uitgebrachte
album, die samen m et Wilson even
m ysterieus verdwenen.
Deze prent m islukt door binnen het
gegeven van een muzikale film een
te groot aantal elem enten zoals daar
zijn drame, rom antiek en suspens, op
een
pseudodiepgaande wijze te
behandelen.
Het gegeven, een rockband samengesteld uit m ensen die uit achterbuurten kom en en zoals vaak bij
dergelijke groepen voorkom t, preten tieloze, swingende dansmuziek
brengen.
Na verloop van tijd sturen Eddie en
Frank de groep de richting uit van
een moeilijker en meer diepgaande
m uziek die ver zijn tijd vooruit is.

Davidson probeert de film enige
‘diepgang’ (!?) te verlenen. D it beschouw ik als een regelrechte aanval
op en een diep misprijzen voor de
goede smaak van de toeschouw er.
Alle pogingen om de gegevens in de
film uit te diepen lopen uit op een
aaneenschakeling van miskleunen.
Nergens w ordt boven de grenzeloze
oppervlakkigheid uitgestegen. Banaliteit is troef. Zaken als liefde,
vriendschap, onderlinge relatis, succes en mislukking worden er behandeld m et de tedere streling van een
rasp en de fijngevoeligheid van een
nijlpaard.

De slijmsentim entele teneur van de
film wordt nog onderstreept door de
acteurs die op geen enkel ogenblik
echt niveau bereiken.
De regisseur, ontdekker van sterren
van twijfelachtig niveau zoals Sylvester Stallond (R ocky I,II,III, First
Blood) en Henry Winkler (de Fonz)
heeft hier een juiste casting gedaan.

Tom Berengers en Michael Pares
perfect gestroom lijnde, nietszeggende gezichten en Helen Schneiders
strak ingespannen, leuk heupwiegend
en glad lijf passen superbe in het
kader van de film.
Qua inhoud en acteursprestaties kan
deze produktie best vergeleken
worden m et de T.V.-serie ‘Fam e’.
Daar zijn identieke ingrediënten aanwezig, overgoten m et hetzelfde walgelijk goedkope sentim ent en moraal.
D och ‘Fam e’ bezit één zaak die het
feuilleton wat optrekt, de m uziek en
dans. D it vinden we ook hier terug.
De film is doorspekt m et optredens,
repetities en studio-opnam en van
Eddie & The Cruisers. De m uziek van
The Cruisers (door John Cafferty)
bestaat uit zeer genietbare nummers
die goed in het oor liggen.
Evenwel kan ook over dit aspect van
de prent de loftrom pet niet gestoken
worden. De m uziek is van goede
kw aliteit doch allesbehalve origineel.
Beginnend m et oude, identificeerbare rock&roll evolueren de songs naar
moeilijker m uziek m et een to en em ende Bruce Springsteen inslag.
Het plagiaat terzijde gelaten is de
m uziek het enige positieve punt van
de film. Het is dan ook een m uzikale film doch de manieren om een
dergelijk concept in te kleden,
verschillen. Met een overladen draak
is niemand gediend. Met deze film
zijn we aan de zoveelste vervlakkende prent toe,
V oor wie er nog belangstelling voor
heeft, ‘Eddie & The Cruisers’ wordt
vertoond op het Internationaal Film festival te Brussel, gaat op 26 januari
in Brussel in roulatie en vanaf 27
januari mag de kom st in Gent gevreesd worden.
Jan Van Ryckeghem

D it leidt to t meningsverschillen
binnen de groep en to t het afwijzen
van hun m uziek door gehaaide
platenbazen. Eddie w ordt voorgesteld als een niet begrepen vooruitstrevend kunstenaar en hier begaat
de regisseur de schromelijke overdrijving door een directe link te leggen
m et de ‘p o ète’ mandit bij uitstek
Arthur Rim baud. Op negentienjarige
leeftijd maakte deze finiaal een einde
aan zijn dichterscarrière m et ‘Une
saison en enfer’. Hij verdween en
dook pas leter terug op. Nu noem t
Wilsons tw eede album ‘A season in
Heil. en een aantal pientere zielen
opperen de mogelijkheid dat Wilson
m et deze plaat de bedoeling had het
ultiem e m eesterwerk af te leveren en
te kappen m et zijn carrière. Om de
parallel m et Rimbaud volledig door
te trekken, zou Wilson dan niet dood
zijn, maar wel eens terug opduiken.
Z o’n vergezochte hypothese, waarm ee je bij het begin van de film reeds
overvallen w ordt, is een van de m iddelen waardoor de regisseur Martin
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De immense hoop roest voor de abdij
van het Sint-Pietersplein is een
prachtige ere-boog voor de ten to o n stelling die erachter schuil gaat:
Van Nu en Straks. Dit tijdschrift
w ou in het begin van de jaren 1900
een overzicht geven van de to en malige kunst en dat was een vrij
nobel, maar even wanhopig doel.
De kunst van 190 0 laat zich niet
onder één etiket vangen. De schilderkunst twijfelde tussen pointillism e,
sym bolism e, De Latemse School
en een serie Lone Rangers als Van
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de grootste krant van het land

De architectuur was dan al een
suk duidelijker: de Art Nouveau
vocht zich in de belangstelling al
m oesten Horte en Van de Velde wel
eerst een eigen huis bouw en als
‘m odel-w oning’.
Daarnaast nog vitrines vol m et
schoenhakjes, lingerie, ingebonden
boeken, dirigeerstokjes en operapartituren.
Weinog ophefm akends. De catalogus
wijst in hoera-stijl op wat nieuwe
fondsen in de Art Nouveau-stijl
maar die tw ee interieurs wekken
enkel w at heim wee op naar de
grootste Art Nouveau ten to o n stelling in Brussel, enkele jaren terug.
uit dat collectief onderbewustzijn
m et de alledaagse realiteit. De
archetypen treffen we bvb. aan in
‘Kasper in de onderwereld’ (Orpheus), ‘Wijlen Sarah Silbermann’
(de prins-gemaal in de oer-matriarchale maatschappij die na een jaar
gedood w ordt) en ‘Zeg maar Judith’
Afgaande op de vele bittere opm erkingen die Lampo over recensenten
m eende te m oeten maken (wat hebben wij verkeerd gedaan?) is hij nogal
gevoelig voor negatieve kritiek. Nog
voor de vragenronde probeerde hij de
kritiek die zou kunnen kom en, te
ontzenuw en. Magisch realisme is
geen vlucht uit de werkelijkheid. Hij
gebruikt hiervoor tw ee zinnen van de
Nobelprijs
’82 ,
Gebriel
Garcia
Marquez. ‘Ik ben een magisch realist’
en Tk heb geen fantasie, ik beschrijf
slechts wat ik zie’. H et realisme is
essentieel,
terwijl het magische
slechts een bijkomend aspect is. Maar
doordat we dat magische niet als een
normaal onderdeel van de realiteit
onderkennen, krijgt het nu eenmaal
meer aandacht dan het in feite
verdient.
Voorts is het niet zo dat, als je een
magisch-realistische
roman
w ilt
schrijven, je maar wat h oeft te grasduinen in de m ythologie (die vol
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Overigens is op de catalogus ook best
wat aan te merken : een onleesbare
opeenstapeling van namen die een
vreselijk verward beeld geven van de
kunst in die tijd. Maar dat was de
kunst ook . Al was enige selektie niet
overbodig geweest.
De grote revelatie is te vinden in
de crypte: de volledige verzameling
Van Nu en Straksers, een bibliofiele
curiositeit minutieus gefotokopieerd
en ingebonden.
De originele exemplaren kom en de
kluizen niet meer uit van de verzamelaars want dit beduimelde blad
weerstaat slecht de tijd, maar groeide
ook uit to t een eigen kunstwerk door
de vele kunstenaars die hun m edewerking verleenden aan Van Nu en
Straks. De kleurencover van Humo
m et Carl Huybrechts verschrompelt
bij speciaal gemaakte tekening van
Van Gogh voor de abonnees van het
blad.
De eerste generatie Van Nu en
Straksers waren weliswaar mindere
góden zoals De Bom, van Langendonck, Verm eylen en Buysse, vooral
de m edewerking van Henry van de
Velde, Minnen, Ensor, Stijn Streuvels en Karei van de Woestijne
lokte abonnees to t in Amerika en
Perzië toe.
Het blad stierf tenslotte aan drie nog
steeds niet uitgeroeide kwalen: geld,
tw isten binnen de redactie en vooral
een veel te klein potentieel aan
kunstenaars, o f zoals Vermeylen
het schreef: het is heel gemakkelijk
te zeggen, geen zwanzerij meer van
Hollanders, maar als de Vlamingen
zo verdomd zeldzaam zijn?

De tentoonstelling loopt tot
5
februari in de Sint-Pietersabdij te
Gent. Elke dag behalve maandag
tot 1 7u30. Probeer wel een geleid
bezoek aan te vragen, anders dreigt
de tentoonstelling wat magertjes
uit te vallen: tel 22.07.62.
(FG)
lo o p t m et Jungiaanse archetypen) en
daaruit je inspiratie puren. Nee, de
archetypen zitten in het onderbewuste van de auteur zelf en kom en er
spontaan uit los.
Bij de vorige Germania-avond werd
reeds gew ezen op het bedroevend
lage kw alitatief niveau van de vragen
van het publiek. Dit keer was het
niet veel beter. Maar misschien is het
onrechtvaardig de schuld alleen op
het publiek te werpen, en zouden de
selectiecriteria van Germania ook wel
eens onder de loep mogen worden
genom en. Ter controle stelden we
een absoluut im beciele vraag (onze
npecialiteit) en juist een heel kritische. De eerste werd gesteld, de
tw eede niet...
U it de korte antwoorden (wanneer
vertrekt de laatste trein Gent-Antwerpen?) kunnen we nog dit o n thouden. Hubert Lampo was destijds
(1 9 4 4 ) een van de medestechters
van het Nieuw Vlaams Tijdschrift.
Toen dit onlangs ophield te bestaan,
besliste een deel van de redactie,
inclusief Lam po, over te gaan to t
het oprichten van een nieuw tijdschrift, dat eerlang zou verschijnen
en luistert naar ne naam Diogenes.
De bedoeling is vooral een podium te
bieden voor jong aankomend talent.
Lampo is duidelijk een van de
schrijvers die het ‘schrijven is schrapp en ’-credo hanteert. En het spijtige
van z o ’n literaire avond is dat je er
niet in kunt schrappen. De taalfouten , stopw oorden, aanstellerijen, clichés, die in zijn boeken weggeretoucheerd worden, blijven dus,
nietwaar.
Uitendelijk blijkt ‘dé
Schrijver’ niet z o ’n burgermannetje
te zijn als je pa is. Die munt heeft
natuurlijk ook zijn positieve zijde:
de schrijver wordt van zijn voetstuk
gehaald, en blijkt ten slotte net z o ’n
gew oon mens te zijn als jij en ik.
(M. Hooghe)

