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Nadat h e t  b lo e d  van C. O ffe rm ans  op h e t  
a l t a a r  van Schamper 101 g e p le n g d  was kon 
de b l o e d d o r s t i g h e i d  n i e t  meer g e s t i l d .  De 
messen z i j n  g e s l e p e n ,  h e t  v o lg e n d e  boek 
g a a t  v o o r  de ( b e s p r e k i n g s l b i j l . Over 'M i jn  
l i e v e  s p o o k l i d m a a t ’ van P. Bernauw: p .  3

2 MOTTE
‘Fascisten’ was weet het ordewoord 
waarmee weldenkenden tot de ran-
gen werden geroepen. Maar het 
doelwit was ook maar een klein 
groepje dat ook met zijn tijd meeging 
De folkloristische nostalgie met 
grijze kniekousen, zwartleren jekker 
en poster van het Derde Rijk boven 
het bed: dat mag dan de karikatuur 
zijn die het ordewoord oproept, 
deze karikatuur is uit de tijd en zij-

zelf zullen de eerste zijn om die 
opmerking te maken.
De idioot die nog steeds een zwart-
zijden hemd kombineert met de grij-
ze pet is nog een museumstuk en zij

zijn gerespecteerde burgers, meestal 
studenten uit de rechten die staan 
op hun democratische vrijheden en 
zich op zijn hoogst voordoen als een 
verre reminiscent van een studenti-
koos bierklubje, onschuldig en 
begod, iedereen heeft toch eens het 
recht zich te bedrinken. Dat is het 
beeld dat ze van zichzelf oproepen.

vrije  tribune
Een v r i j e  t r i b u n e  van h e t  G en tse A k t i e -
Kom itee  t e g e n  de Atoomwapens ( i n a f k o r -
t i n g  GAKA]. En mocht j e  denken d a t  ze
met h e t  u i t s p r e k e n  van de t i t e l a l l e e n  •
c l  hun t i j d  om h ad d en ,  z i t  j e  mi s . Wat
a c h t e r  Gaka s c h u i l k e l d e r t  ? P. 3

Maar met de grijze nostalgie circu-
leert onder het schuimerig linten-
gezelschap ‘De Branding’ en worden 
stenciltjes uitgedeeld op humaniora’s 
met daarin de minder onschuldige 
bemerking dat we de democratie 
maar beter afschaffen en vervangen 
door een elite. Dat vreemdelingen tot 
in hun chromosomen anders zijn 
dan blanken. Dat persvrijheid maar 
beter dichtgesnoerd kan worden.

En dergelijke geschriften worden 
gesubsidieerd door de R.U.G.

Het waren diezelfde geschriften die 
bewezen dat beide groeperingen 
(NSV en VNSU) al jaren één en de-
zelfde groep uitmaakten. Dat VNSU 
al vijf jaar terug werd opgedoekt en 
volledig ingevuld door NSV-ers, die 
sinds 1979 de naam gebruikten om 
geld op te vragen.

En een dergelijke fictieve vereniging 
werd gesubsidieerd door de R.U.G. 
De subsidiestroom werd nu afge-
damd . Beide groeperingen willen nog 
in beroep gaan tegen deze beslissing 
bij de Sociale Raad. Maar de Sociale 
Raad krijgt ook de vraag in de bus 
van verschillende studentengroeper- 
ringen om tegen NSV gerechtelijke 
stappen te ondernemen wegens 
fraude met overheidsgelden. Het ver-
haal is nog niet aan zijn epiloog toe, 
maar 2 zwarte maskers werden af-
gerukt... en onder één zat niets

kuituur zonder c

O v e r k u l t u r a l i s a t i e  o f t e  h y p e r - e s t h e t i s e r i n g  
b e t e r  b ekend  a l s  ' p r o l i f e r a t i e  van k u n s t -
z i n n i g e  P r o d u k te n  boven de v r a a g '  o f  ' o v e r -  
a k s e n t u e r e n  van de a u d i o v i s u e l e  s u p e r s t r u k -  
t u u r ' . Kortom, tw éé  v o l l e  b l a d e n  ( d a t  i s  
een g a n s e  h a l v e  S cham per!]  k u i t u u r .  P.2&4.,

MET TWEE IN EEN JAS

Uit de geschriften van het NSV 
was gebleken dat leden van deze 
vereniging in 1979 de uitge-
bluste VNSU hadden overgeno-
men met de bedoeling via deze fic-
tieve groepering twee stemmen 
te verkrijgen in het politiek 
konvent en bovendien twee kana-
len van subsidies aan te leggen. 
Deze strategie kwam aardig van 
pas telkens de NSV uit de verga-
dering werd gezet wegens ‘on-
democratische praktijken’.
Dit weerhield de NSV niet om 
publicaties verder uit te geven en 
meetings in te leggen. De vraag 
rees toen waar deze groep het geld 
vandaan haalde.
Die vraag lijkt nu beantwoord.

ONTHOUDEN

Tijdens de pauze van de verga-
dering van het Politiek Konvent 
werden de vertegenwoordigers van 
het LVSV (leberale studenten) en 
KUC (katholiek universitair 

’ centrum) benaderd door de ‘ver-
tegenwoordiger’ van het VNSU, de 
heer Vanslambrouck, met de 
dreiging de verenigingen is dis-
krediet te brengen indien zijn zich 
bij de stemming onthielden. 
Het ‘in diskrediet brengen’ beruste 
op futiliteiten die door de verga-
dering werden weggelachen. Behal-
ve door de vertegenwoordigen van 
het LVSV, Christophe Snoeck, die 
deze poging tot beïnvloeding van 
de stemmen chantage noemde.

PRIJS

De vergadering van het Politiek 
Konvent waarin beide verenigin-
gen werden geschrapt van de 
subsidierol werd bijzonder druk 
bijgewoond.
Prijs van de meest gevatte opmer-
king wordt door de redactie 
uitgereikt aan de heer Schiltz 
die in zijn betoog werd onder-
broken door de heer Vanslam-
brouck, ‘vertegenwoordigen’ van 
de fictieve VNSU, en deze de 
mond snoerde met de opmerking: 
“Mijnheer Vanslambrouck, er zijn 
ernstige aanwijzingen dat u niet 
eens bestaat !”.

John Cale in Gent, zijn tweecfcbezoek 
al aan de Arteveldestad sedert hij de 
trotse, trieste vader werd van de 
superieure elpee ‘Music for a new 
society’.

Zijn  keel vol kelderwater, somber 
als een woud, driftig als een orkaan, 
schamper als een tijdschrift:
Cale die met geblinddoekt hart de 
matte, schrale jaren zeventig vastna-
gelt in het zwartste vynil. Muziek 
die zandzakken op je longen legt, 
melodieën als grotten, spelonken 
waarin het misnoegde ego zich 
terugtrekt, vokale menhirs in het 
desolate day after landschap van de 
new society. Zwanezang, Noodrem- 
geluiden. Titanic. Een boeing met 
beschadigde vleugels in een vreemd 
luchtruim. Grillig, eigenzinnig, 
kwaad als een laken aan een was-
draad bij 10 beaufort.

Vergeleken bij deze hemelse treurnis 
lijken punkers wel priesters, lijkt 
Orwell een doodgewone groene
fietser.

Wie het nu nog niet gelooft moet 
de architect van de new society maar 
zelf beluisteren.
Hij grijpt je bij de Cale.

ZELF BIER BROUWEN.

Het Zoete leven, driemaandelijks 
tijdschrift voor Zelfbereiders en 
Liefhebbers van Wijn, Kaas, Bier, 
Likeur, Zuurkool, enz. 
nodigen U uit op :

Uiteenzetting en demonstraties

ZELF BIER BROUWEN.

Data : vrij 3/2 om 18.00u 
zat 11/2 om 10.00u 
zat 18/2 om 14.00u 
vrij 24/2 om 18.0Ou

Lesgevers : de heren L. DEL- 
MULLE, dr. biologie en R. LIB- 
Brecht, ind. ing., beiden ervaren 
bierbrouwers.
Plaats : Steendam 17, GENT 
Toegang vrij.

er is gelegenheid tot vragen stellen.

IN ME OUWE JAS



CONTROVERSIËLE DEEN 
EN FETISJIST
‘Controverse' duidt op de naam van 
het kleinste (volwassanen)teatertje 
van Gent: er is slechts plaats voor 
zo'n 50 toeschouwers in het zaaltje 
achterin een mooi witgeverfd huis 
aan de Burggravenlaan 87. Daar 
wordt nu sinds een vol jaar toneel 
gebracht, vorig seizoen wat aarze-
lend met slechts 1 produktie De 
dood van dr. Faust' (M. de Ghelde- 
rode), maar nu kan men toch reeds 
met 3 eigen en 1 gastproduktie uitha-
len. Deze laatste kwam van Mark 
Vankerkhove, die er ‘Freule Julie' 
(Stindberg) opvoerde; de 3 eigen 
produkties waren respectievelijk 
‘.Adam in ballingschap' (Vondel) 
van Mark Verstraete, Danseloet van 
Denemarken' (anoniem abel spel) 
van Lucas de Bruycker en De 
Fetisjist' (Tournier) van André 
Vermaerke.

Telkens andere mensen, wat je 
haast doet twijfelen of controverse 
wel echt dat kleine teatertje is.
Toch is het zo, want al deze regis-
seurs (en vaak ook de akteurs) zijn 
mensen die in het Gentse werkzaam 
zijn, maar dan in een ander gezel-
schap, of free-lace werkers. Enkel 
Lucas de Bruycker is verbonden aan 
Controverse, hij is er tevens de be-
zieler van.

Wat deze bonte groep dan ook 
samenhoudt, is de liefde voor het 
teater en het verlangen om zelfs iets 
te brengen, een idee uit te werken of 
een stijl te beoefenen die ergans an-
ders niet direct mogelijk is...
En ‘anders’ blijkt niet alleen uit de 
naam, maar ook uit de gehele wer-
king van Controverse. Want ondanks 
de geringe belangstelling (misschien 
vindt men de weg nog niet) en de 
schuldenlast voor deze v.z.w. worden 
er reeds plannen gemaakt voor het 
volgende seizoen. Niet uit idealisme 
of simpele naiviteit, maar eerder 
uit het besef dat wat men ‘verwezen-
lijkt de moeite waard is en men ook 
een sterk geloof heeft in eigen kun-
nen.

Nu zijn de opvoeringen die ik mocht 
meemaken, nog niet van zo’n revolu-
tionaire aard, wat wwarschijnlijk aan 
diverse materiële redenen te wijten 
is. In een ruimte van hoogstens 12m 
op 20 m kun je weinig spectaculairs 
brengen. Wat echter niet betekent 
dat het minderwaardige produkties 
zijn, het tegendeel is echter waar.

Zowel ‘Lanseloet van Denemarken’ 
als ‘De fetisjist’ (dat momenteel 
loopt tot 27/2) zijn interessante 
voorstellingen geworden, waarbij 
men ondanks de geringe bezetting en 
het kleine speelplan steeds weer de 
toeschouwers wist te boeien. En dat 
is een niet geringe verdienste!

Danseloet van Denemarken ', een zo-
genaamd middeleeuw abel spel, werd 
aangekondigd als een wrange liefdes-
geschiedenis. Wat ook bleek, want 
de jonge Lanseloet verloochent zijn 
liefde voor Sanderijn omdat zijn 
moeder dat zo wil: hij is van adel 
en zij niet. Zij vlucht weg nadat 
ze haar maagdelijkheid is verloren en 
neemt zich voor haar nooit meer zo 
te laten vernederen. Lanseloet is ra-
deloos en stuurt zijn knecht achter 
Sanderijn aan met het verzoek met 
Lanseloet te trouwen. Zij is reeds 
gehuwd, als men haar om haar 
schoonheid prijst, wil ze deze ten 
gelde maken.

De knecht keert met een vals bericht 
(‘Sandarijn is gestorven.), uit vrees 
voor de voor hem nadelige gevolgen, 
naar Lanseloet terug. Deze sterft aan 
zelfbeklag en ‘liefdes’verdriet.
Dit kleine drama werd heel grappig 
en spitsvondig opgevoerd. De 2 ak-
teurs (Olie Geldhof en Bart Dauwe) 
spelen de 6 verschillende rollen door 
elkaar heen, waarbij het aanbrengen 
van details (haartooi, handelingen, 
stem, versiering in de kledij) het on-
derscheid duidelijk laat blijken. Een 
onderdeel dat, net zoals het spelen 
op een klein (3 op 3) vlak, reminis-
centies oproept aan het middeleeuw-
se wagenspel. Het prettige aan 
deze voorstelling was dat de psycho-
logische karaktertekening die in de 
tekst voorkwam visueel (door hande-
lingen en het hellend vlak) goed tot 
uiting werd gebracht.
Dit, het frisse spel en de evenwichtig 
uitgebouwde regie maakten van 
,Lanseloet van Denemarken’ een 
mooie voorstelling in miniatuur, met 
een onderliggende psychologie die 
heel aktueel overkwam.

De Fetisjist' een toneelstuk van de 
bekende Franse schrijver Michel 
Tournier (1924). Hij schreef o.a. 
‘Vrijdag of het andere eiland’, ‘De 
Elzenkoning’ en onlangs ‘Gaspard, 
Melchior en Kaspar’, waaruit blijkt 
dat Tournier een passie toont voor 
het vreemde, het bijna abnormale.

Zo ligt het geheimzinnige altijd op 
de loer en wacht om toe te slaan. En 
of je het nu noodlot of bestemming 
noemt, in ieder geval reageren de 
personages over het algemeen alsof 
het alledaagse leven waarin zij verke-
ren, alleen maar een voorbereiding 
is voor het onafwendbare, dat tevens 
vervulling is.

Deze tematiek komt zeker naar voor 
in ‘De Fetisjist’ een monoloog ge-
bracht door Jakob Beks in regie van 
André Vermaercke. Het is een stuk 
waarin een man, Paul Martin, sinds 
8 jaar opgesloten in een psychiatri-
sche inrichting, aan de bezoekers 
zijn leven als een verhaal vertelt. Een 
simpel en eenvoudig verhaal met 
zijn uitwijdingen, associaties en op-
gehangen aan de balangrijkste ge-
beurtenissen: de eerste ontmoeting 
met Bernadette, het slipje, de oorlog, 
doe eerste huwelijksnacht,...

Zo kom je als toeschouwer heel wat 
te weten over hem en zijn ideeën 
(‘Fetisjisme is een noodlot, geen 
ziekte’, ‘kleding is de ziel van de 
mens’), over het hoe en waarom van 
zijn opgesloten zijn (enerszijds ge-
wild en anderszijds revolteert hij). 
Tijdens dit verhaal doet Martin wat 
hij dagelijks moet doen: sinaas-
appelen in papiertjes wikkelen en 
in verschillende bakken opbergen.
Het is zijn bezigheidstherapie.

En dit aspect wordt prima aange-
wend om te verhinderen dat de 
monoloog te langdradig zou worden: 
een rotte vrucht, een pompelmoes, 
het kapot duwen,... En het stapelen 
van de kisten zorgt ervoor dat de 
akteur zich in de bijna kale ruimte 
kan bewegen. Het dekor bestaat 
slechts uit een werktafel, stoel, kast 
en sinaasappelkisten.

Jakob Beks speelt goed doorheen 
een scala van verschillende emoties 
en konfronteert zich gepast met het 
publiek. Op het einde vraag je je af 
of hij nu te beklagen is of eerder ge-
lukkig, want de fetisjist komt je heel 
vertrouwd over. Misschien heb je iets 
van jezelf in hem herkend.

Een prima voorstelling en best eens 
het bezoeken waard.
Best kun je vooraf telefoneren 
voor speeldata en reservateie: 
090/219537.

jan van Winckel

Drie kwart jaar na de première te 
Parijs speelt ‘Vivement Dimanche' 
eindelijk in Gent. Wij gingen, keken 
en oordeelden.

VIVEMENT
DIMANCHE
Barbara Becker (Fanny Ardant), 
secretaresse in een immobiliënkan- 
toor, neemt het op voor haar baas 
Julien Vercel (Jean-Louis Trintig- 
nant) die beschuldigt wordt van de 
moord op zijn vrouw en haar ver-
meende minnaar. Barbara die als elke 
goede secretaresse uiteraard verliefd 
is op haar baas, acht deze onschuldig, 
houdt hem schuil en onderneemt 
als een echte detective een zoek-
tocht die haar uiteindelijk tot de 
ware schuldige brengt...

Truffaut wil met ‘Vivement Di-
manche’ een hulde brengen aan de 
film noir die in de vijftiger jaren 
furore maakte. Hij baseerde zich 
hiervoor op de roman van Charles 
Williams: ‘The long Saturday night’ 
Hij poogde een goede detective-film 
te maken doch miste teveel kansen 
om een volwaardig product in het 
genre af te leveren.

Het verhaal is zeer mager, bijzonder 
doorzichtig, voorspelbaar, en te 
onwaarschijnlijk om nog geloofwaar-
dig over te komen. Truffauts prent 
is opgebouwd als een thriller maar 
mist de beklemmende spanneng die 
daaraan inherent is. Dit komt deels 
door het geregeld inlassen van zgn. 
humoristische scènes die nu eens 
geslaagd (cfr. houding omstaanders 
na de moord in de bioscoop) dan 
weer platvloers zijn ( zoals de scène 
met de vervangster van Barbara in 
het amateurtoneelgezelschap waarin 
ze speelt). EEn andere reden is het 
minder goede camerawerk. De beel-
den suggereren geen spanning, alles 
wordt teveel gewoon getoond, zon-
der verrassingsaffecten.

Doch de hoofdreden van de matig-
heid van deze prent is het constant 
gebruik dat de regisseur maakt van 
‘de vrouw’ Fanny Ardant, een actrice 
uit de reeks mooiertjes (zoals Isabelle 
Adjani en Nathalie Baye) van het 
huidige Franse doek. Zij staat cen-
traal, wat normaal is voor een pro- 
tagoniste, doch dit is niet in functie 
van de intrige maar in functie van 
Ta femme’ in volle lengte, maten 
en gewicht. Ardants schoonheid en

vervo lg  op p. 4

a d v erten tie
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Onderbergen 70, Gent, tel.23.24.38

Graaf Arnulfstr.3,Gent, tel.241251 
(aan Blandijn)
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ALLE FILMAFFICHEN

le  klasse-onderricht, ervaring sinds 1943

Rijbewijs behaalt U best met de

steeds de GOEDKOOPSTE en beste instelling !

Doe zoals vele voorgangers en volg b i j ( ^ ^  de lessen

Rijbewijs alle kategorieën Kan U in 14 dagen tijd behalen.

Om de week beginnen wij met nieuwe Kursussen.

NIEUW : Men Kan afzonderlijk de theorie of de praktijk volgen.

Leslokaal: Geb. Van De Veldestraat 12 - 14 

Voor meer inlichtingen tel. 22.45.45
GENT



V R I J E
T R I B U N E

GAKA
Het GAKA(Gents aktiekomitee 
tegen atoomwapens) is verheugd over 
het feit dat ‘The Day Af ter’ veel stof 
doet opwaaien en op die manier 
de kernwapendiskussie weer volop in 
de schijnwerpers brengt.

De film is weliswaar niet realistisch, 
maar een realistische film over een 
atoomoorlog maken is onmogelijk, 
omdat er na zo’n ramp niemand 
zal overblijven om te filmen. 
Misschien komt dat niet duidelijk tot 
uiting in ‘The Day After’: de kijker 
zou de illusie kunnen krijgen dat het 
leven gewoon verder gaat, na de bom 
Bijvoorbeeld: Enkele mensen verla-
ten vrij ongedeerd een geïmprovi-
seerde schuilkelder. Wetenschappers 
en medici tegen atoomwapens hame-
ren er voortdurend op dat zoiets 
larie is : wie in een schuilkelder 
dicht bij de ontploffing zit verdampt 
gewoon, wie iets verder zit wordt ge-
roosterd, wie zich tientallen kilo-
meters van de ontploffing bevindt 
wordt bestraald door de radio-aktie- 
ve neerslag. GAKA verzet zich dan

ook met klem tegen alle schuilkelder 
propaganda.

Verder blijkt niet uit de film dat een 
kernoorlog onmogelijk beperkt kan 
blijven. Atoomwapens worden afge-
vuurd bij komputer-alarm. Nieuwe 
kernraketten als de Pershing II en 
de SS-21 bereiken op enkele minuten 
het vijandelijk grondgebied; omdat 
de waarschuwingstijd zo kort is, zal 
men meteen een groot deel van het 
arsenaal afvuren (en er zal dan zeker 
geen tijd zijn om nog vlug de kinde-
ren van school te halen of te gaan 
hamsteren, zoals in de film). Europa 
is zodanig volgestouwd met atoom-
wapens, dat heel het kontinènt 
er zal uitzien zls het centrum van 
Kansas City in ‘The Day After’: één 
gruwelijke woestenij.

En zelfs al zouden de grootmachten 
hun grondgebied buiten het strijd-
perk kunnen houden, dan nog zullen 
ze getroffen worden door de gevol-
gen van de ontploffing : de fall-out 
(radio-aktieve neerslag) zal zich

wereldwij verspreiden, delen van de 
atmosfeer zullen worden afgebroken.

De film bewijst dat kernwapens geen 
verdediging kunnen vormen tegen 
andere wapens; ze kunnen enkel 
leiden tot de wederzijdse vernie-
tiging. De pershing II is geen verdedi-
ging tegen de SS-20, zoals de SS-21 
geen verdediging vormt tegen de 
Pershing II. Dergelijke wapens dragen 
niet bij tot de afschrikking, wel tot 
de verschrikking.

De cruise en de Pershing II- raketten 
passen in de nieuwe ‘airland battle- 
strategie’, waarvan het eerste gebruik 
van kernwapens bij het minste kon- 
flikt de hoeksteen vormt. Het 
Vlaams Aktiekomitee tegen atoom-
wapens blijft eisen ‘Raketten, in 
géén geval!!’, want de opstelling 
van nieuwe kernwapens in Europa 
brengt ons heel wat dichter bij 
The Day After...

GAKA zal na de voorstellingen pam-
fletten over het alternatief van 
de vredesbeweging uitdelen. Binnen-
kort zal naar aanleiding van de film 
een brochure- van ‘Medici en leer-
krachten tegen atoomwapens’ ver-
schijnen waarin op een bevattelijke 
manier de rakettenkwestie wordt 
uiteengezet.

GAKA 
Hoogstraat 9

9000 Gent
tel. 091/23.50.34

BOEK:
SPOOK

Fantasieloze ‘spielereien’ die zich bij 
voorkeur afspelen in het milieu van 
dé Kunst (met dé K) maar die zelf 
slechts een taal- en stijlarm aftreksel 
zijn van narcistisch-psychologische 
dromerijen.

‘Literatuur hoeft niet noodz
akelijk
waar te zijn, ze moet enkel waar-
achtig zijn. ’ Om de juistheid van deze 
uitspraak van Vlaandrens’ onge-
kroonde koning van het magisch- 
realisme, Hubert Lamp o, bevestigd 
te zien is het ruimschoots voldoende 
‘.Mijn lieve spooklidmaaV van Patrick 
Bernauw (Heideland-Orbis) te door-
bladeren.

De oude rossen Jung en Freud wor-
den nog maar eens van stal gehaald 
voor een spetterende race projecties, 
verdringingen, sublimaties, schizofre- 
nia, d’er op of d’er onderbewustzij- 
nen, Ichen, Uberichen, Essen en 
Verboden-appelbomen, overdrach-

ten, neurosen en lapsussen. Kortom, 
met de magisch-realistische Tiercé is 
poen te pakken...

In een aantal(8) fantastisch!-realis-
tische vertelsels slaagt Bemauw im-
mers in de onmogelijke opdracht de 
lezer diets te maken hoe overduide-
lijke verzinsels aan een kwasi-absolu- 
te onwaarachtigheid kunnen grenzen, 
en zo wan-literatuur worden. 
Vertelsels over de Kunstenaar die 
zijn (vrouwelijke) modellen op-zet 
in plaats van ze te beeldhouwen, of 
over die andereKunstenaar die ver-
andert in hetzelfde substraat als 
dat waaruit zijn schilderijen zijn 
geschapen, of over die derde Kunste-
naar (pop-artiest) die in de huid 
kruipt van een overleden magisch 
astroloog-sterrenwichelaar, etc.

Maar laat er dan a.u.b. geen lapsus 
bestaan rond het magisch-realisme 
zelf. Want als goede (én succesrijke) 
fantastische literatuur erin slaagt 
de realiteit te betoveren door ze 
vanuit een specifiek individu-bewust- 
zijn te benaderen (Marquez, Daisne, 
Lampo,...) dan mag Bemauw in dat 
straatje wijselijk zijn kar keren,
Zijn ‘literaire’ (laag)vlieger slaagt er 
immers niet in op te stijgen van de 
clichématige en zelfs ronduit plat-
vloerse gemeenplaatsen die in gans 
het boek zijn rondgestrooid. Om-
trent de vrouw oa. :‘...want nog 
meer dan lelijke vrouwen, veraf-
schuw ik domme vrouwen.’ (p.14).

‘...stond het bureau van de secreta-
ressen —-geen stereotiep vrouwmens 
ditmaal dat meestal te vinden is op 
de benen van de directeur in kwes-
tie...’ (p.47) en “ ‘Kom,’ zei ze ‘we 
gaan naar bed...’ Ze wist hoe ze hem 
er weer bovenop kon krijgen -” 
(p.122). En dito-cliché’s over de 
kunstenaar, de grootstad, de admi-
nistratie, het computertijdperk, etc. 
We gaan er niet verder op in: het zou 
ons buiten de perken van de toege-
meten ruimte én het fatsoen leiden. 
Eén van Bernauws meest typische 
brouwsels, ‘De Ziener’, kan als voor-
beeld getuigen voor de overige ver-
telsels: Tintoretto, een wat vreemde 
vogel (sic) van een Kunstenaar, een 
beetje ‘een ziener’ ook (zoals alle 
genieën nietwaar ?), ‘een globe-
trotter, een zwerver’ (originele type-
ring...) maakt realistisch-hallucinante 
werken, met ‘obscene thema’s’, ‘wal-
gelijk en onmenselijk’. Totdaar niets 
aan de hand. De magie slaat pas toe 
als na de tentoonstelling van zijn 
(zak)doeken zowel het genie als zijn 
bewonderaars lichaamlijk worden 
zoals zijn meesterwerken: ‘iets...
slijmerigs, vuilgroen van kleur, met 
een glibberige glans.’ (p.160) M.a.w. 
Tintoretto was ‘een Snot in het 
diepst van zijn gedachten.’

Als na de onvermijdelijk schaterlach 
(waarom schrijft Bernauw trouwens 
geen kalendermoppen ?) om dit 
soort ‘snuit- en snotterkunst’ een 
meewarig hoofdschudden volgt, 
bedenk dan, lezer, dat deze kunst-
vorm op een magische wijze reëel is... 
je zit erin te lezen. Es lebe het ma- 
gisch-snotterisme, fantastisch !
Tot slot, nog dit : op de achterflap 
staat - over de auteur - de volgende 
stichtende uitspraak: ‘Helemaal los-
lippig zal hij niet snel worden, vrees 
ik.’ Ik HOOP het.
(Mijn lieve spooklidmaat, Patrick 
Bernauw, Heideland-Orbis, Alfaserie, 
1983, 350,- Bfr.)

(PDG)

— MUZIEK- - - - - - -
Op vrijdag 3 februari organiseert 
MUZIKON het derde JAZZcon- 
cert.
Deze keer is het
KWARTET ERIK VERMEULEN 

aan de beurt.
Het kwartet bestaat uit: 
Erik Vermeulen, piano 

I John Ruocco, sax 
' Hein van der Geyn, bas 
Dré Pallemaerts, drums 
Aanvang en plaats: 20u20 in
de Grote Zaal van het Koninklijk 
Muziekconservatorium.
Hoogpoort 64, Gent.
Inkom: 150,- en 100,-fr.: reduktie 
voor studenten, leden Muzikon, 
doppers en 3-pluspassers.

— FILM- - - - - - - - - - -
Een mogelijk tip voor Vlaanderens 
semi-comfortabele, cure bioscoop- 
fokkerij bij uitstek Decascoop.
Sedert begin dit jaar is bij Calypso 
het begrip sociale maandag ingevoerd 
Dit houdt in dat iedereen op maan-
dag aan verminderd tarief kan gaan 
filmkijken. De toegansprijzen van 
180 worden 125, die van 170, 120; 
die van 160,110 en die van 150,100  
De studenten blijven uiteraard ge-
nieten van hun gewone vermindering 
tot 110 fr (de tickets die op maandag 
100 fr kosten zijn echter dan ook 
voor studenten aan die prijs verkrijg-
baar). Calypso-club om 23h die op 
gewone dagen voor iedereen 120 fr 
kost, wordt op maandag 100 fr.

— FOTO- - - - - - - - -
Het Masereelfonds zet een foto-
tentoonstelling op met als thema 
de crisiservaring van jongeren en 
de gevolgen van de drisis op de 
cultuurbeleving.

Onze doelgroep wordt de groep 
jonge mensen van 15 tot 20 jaar, 
een groep met een aantal levens-
verwachtingen, een aantal beslis-
sende keuzes die in die leeftijds-
categorie moeten worden gemaakt 
We kunnen ons thema concentre-
ren rond vier punten; leefsituatie, 
arbeidssituatie, ontspanning en 
tenslotte het al dan niet aktief 
zijn (engagement in dopperskomi- 
tees, vredesbeweging, jongeren-
mars, milieubeweging... en doem-
denken, fatalisme, individualisme, 
drugs en alcoholisme...)

Dit is geen limitatieve opsomming, 
maar een aanzet om met het foto-
apparaat in de hand een aantal 
karakteristieke beelden vast te 
leggen, waarbij ook gekeken wordt 
naar verschillen met vroegere cri-
sisperioden.

De fototentoonstelling zou moe-
ten beschikbaar zijn vanaf 1 /3 /’84 
een kleine twee maanden voor de 
tweede jongerenmars. De tentoon-
stelling moet ook geschikt zijn 
voor een aanbod naar jeugdclubs 
en jeugdverenigingen toe.

Medewerkers zijn altijd welkom. 
Voor studenten kan het een mid-
del zijn om de onkosten van hun 
hobby fotografie enigszins te recu-
pereren en hun hobby gedeeltelijk 
te stellen in een nuttig perspectief.

Meer inlichtingen bij : 
MASEREELSFONDS v.z.w. 
t.a.v. Johan Ghyselen 
Tweebruggenstraat 13 
9000 Gent
tel.: 091/25.38.53,



zekere natuurlijke charme worden 
zo overdadig geëtaleerd dat alles aan 
haar parade ondergeschikt gemaakt 
wordt. Zo komt het filmen van voe-
ten en benen vaak voor in de film 
noir, doch meestal vergroot dit de 
spanning, De benen van Ardant zien 
we echter om haar benen zelf wat in 
het kader van de film totaal irre-
levant is en beroep doet op een 
zeker voyeurisme bij de kijker.

De verwijzingen naar de film noir 
zijn er, maar de broeierige condense 
sfeer is hier totaal zoek.De informa-
tie die ons gegeven wordt (bv. gezich-
ten die je ergens ziet, en later, op een 
andere plaats terugziet en dan plots 
heel belangrijk worden) is te nadruk-
kelijk. De ‘zoekende geest’ van de 
toeschouwer wordt nergens op de 
proef gesteld. Niets blijft onduide-
lijk. Elk puzzelstukje kan precies op 
zijn plaats gelegd worden. Kortom, 
het verhaal is veel te rechtlijnig en 
de spanning is de film door quasi 
nihil.

De film is in zwart-wit om aan te 
sluiten bij de jaren ’50. Spijtig 
genoeg wordt dit zwart-wit niet 
functioneel gebruikt zodat de 
expressieve kracht ervan niet tot 
uiting komt. Hier is zwart gewoon 
zwart en wit gewoon wit. De moge-
lijkheden tot slair-obscur zijn totaal 
onderbenut. De dubbelzinnigheid 
van de onderwereld zou zowel 
vormelijk als inhoudelijk sterker 
tot uitdrukking kunnen gebracht 
zijn. EEn karaktertekening van de 
personages is er niet. Fanny Ardant 
is alleen charmant, maar dat weet u 
nu al. Ook de andere acteurs zijn 
nietszeggend. Jean-Louis Trintignant 
speelt hier een rol van beneden zijn 
kunen. Hij wordt hier, in schril con-
trast met Ardent, voorgesteld als een 
door vrouwenbenen geobsedeerde sul 
die zonder supervrouw Barbara al-
lang onder de quillotine zijn kam 
zou verloren hebben. Constant 
beweegt hij zich in volle schaduw 
van Ardant en loopt erbij alsof 
hijzelf niet weet wat hij daar nu 
eigenlijk moet. Barbara heeft er ook 
niet de minste moeite mee om Julien 
door haar moedig optreden van haar 
‘persoonlijkheid’ en reeds lang slui-
merende doch onuitgesproken liefde 
te overtuigen en hem voor haar te 
doen vallen.
Deze film behaalt al bij al zeker 
niet de grote klasse van vorige 
Truffaut films en heeft, zelfs als 
persiflage, nog weinig uitstaans met 
de echte film noir. Hij blijft echter 
onderhoudend voor al wie, na een 
vermoeiende werk- of studiedag, 
kritiekloos nog wat cinema wil 
ondergaan zonder enig hersenwerk 
te moeten leveren.

Vivement Dimanche speelt in 
Majestic om 22h00

Jan Van Ryckeghem.

Donderdag 23 februari 
Blandijn auditorium B

Debat: ‘Leerplichtverlenging’.

Sprekers;
Aimé Van Kerkhoven (ACW, 
onderwijscommissie) 

EveleynWillemse (ABVV-jong.) 
Kristiaan De Roze (PTI Kortrijk) 
Mariene Geimis (Rijks. Ped.Cen- 
trum Gent)
Organisatie: AKO Gent

Ter Platen 26

KK PROBLEMEN
Gentse studenten en de Gentse be-
volking in het algemeen zijn kul- 
tuurbarbaren, zoschijnt het. Zo lijkt 
het. Zo is het waarschijnlijk ook.
Of het schaarse kultuuraanbod in 
deze stad daar oorzaak of eerder een 
gevolg van is, laten we in het midden, 
maar het is een feit dat hier weinig 
kultureels te beleven valt.

. Afgezien van het feit dat Decascoop 
alle dagen vol zit, schijnen andere 
‘kultuurtempels’ niet al te best te 
floreren. De produkties van de Gent-
se theaters zijn enerzijds niet altijd 
van een ontstellend hoog niveau, 
anderszijds lokken zij niet de grote 
massa’s. Als er dan een stuk is dat 
publiek trekt, dat wordt het tot in 
den treure herhaald (Schoenaerts 
treedt binnenkort waarschijnlijk voor 
de 5000e keer op met de Apologie 
van Socrates).

daaraan waagt, wordt constant met 
het failliet bedreigd, de vele terziele 
gegane alternatieve organisator-teams 
af Proka, of de Andere Film, en zo 
kunnen we verder gaan.
Het Kultureel Konvent van de RUG 
is sedert jaren een organisatie die het 
aandurft nieuwe produkties te pro-
moten, doch, met(logisch) weinig 
financieel succes. Tot vorig jaar werd 
de formule van de “happening” ge-
bruikt, waarbij één of twee populaire 
hoofdacts worden aangetrokken en 
dan ook andere producties het 
podium opkunnen, zodat op die ma-
nier de studenten (en anderen) ook 
daar kunnen mee kennismaken. Een 
soort verleidingsact als het ware. 
Nadeel natuurlijk dat er meestal niet 
gefuifd kan worden, en er ook geen 
cantus tegelijkertijd plaatsvindt, 
(de twee meest geliefde kulturele 
bezigheden van de universitaire stu-

Studenten schijnen zeker niet naar 
het theater te gaan: de kultureel- 
konvent tramkaart, die het toeliet 
voor 1/3 van de prijs theater te be-
zoeken, hebben we vorig jaar moeten 
afschaffen, wegens gebrek aan be-
langstelling.
Het aanbod in natuurlijk ook niet 
van die aard dat studenten in grote 
getalen opdagen: in de Gentse afde-
ling van de Opera voor Vlaanderen 
bv., die toch meer dan 100 miljoen 
per jaar kost aan subsidies, kom je 
alleen binnen in soiréekledij of liefst 
Frans keuvelend of een Gents dialect 
daarvan. Maar dit kan de pret niet 
drukken.
Erger is natuurlijk dat het slechte 
aanbod, dat misschien oorzaak was 
van de verminderde plblieke belang-
stelling, daardoor juist nog verder 
dreigt in te krimpen, en een aantal 
kunstvormen in het Gentse helemaal 
niet meer aan bod komen. 
Uitzonderlijk komt in de Vooruit 
nog iets van betekenis, maar ook 
daar wordt langzamerhand van afge-
stapt: men houdt het voortaan op 
pop en rock (liefst uit import) 
en soms dans, iets wat sinds aerobic 
‘in’ is. Jazz, zo bleek uit hun krantje, 
wordt in de programmatie afge-
schaft, wegens gebrek aan publiek.

Aok cabaret kun je in Gent niet meer 
meemaken, tenzij dan Freek De 
Jonghe, Jan Decleir af Radeis, maar 
die draaien dan ook straks méér dan 
10 jaar mee. Aan nieuwe of alterna-
tieve producties wordt weinig ge-
dacht en elke organisatie die zich

dent, die zich ‘universeel’ probeert 
te vormen) waardoor de publieks- 
belangstelling redelijk, maar zeker 
niet overdonderend kan worden ge-
noemd.

In een poging om naast pop en rock 
ook iets anders voor te stellen in 
Gent, organiseerde het Kultureel 
Konvent in december 83 in de Blan-
dijn een avond met vijf groepen 
(cabaret en jazz), nl. het crisiscaba-
ret, Kopspel, Het Kazoo Ensemble, 
Otorio en The Milkshake Banana. 
Voor deze optredens, kwamen 
zelfs mensen van Brugge en Brussel 
opdagen. Maar Gentse studenten, 
maar. Welgeteld 50 betalenden. 
Waarom?
Lag het aan de affiche? Waarschijn-
lijk niet, want Romain de Coninck 
trekt alle dagen volk, zonder affiche. 
Aan de zaal? Nee, want de Blandijn 
trok vroeger geregeld 2000 mensen 
voor een kulturele manifestatie. Aan 
de datum? Misschien, want even ver-
derop waren de cantussen in de Over- 
poortstraat druk bezig. Aan de prijs? 
Ook ja, want die lag veel te laag; je 
betaalde slechts 20fr. per groep.
Aan de programmatie? Zeker, want 
noch de Kreuners noch The Rolling 
Stones stonden op de affiche, het 
kon dus niet goed zijn, het was toch 
immers kuituur of kunst of zoiets, en 
daar ga je, als Gentse student, in 
principe toch niet naar toe??? 
Tekenend is ook dat vanuit studen-
tenkringen herhaaldelijk kritiek 
komt op Schamper : die kultuur- 
bladzijden, dat leest toch niemand?

Gevolg : ze verdwijnen waarschijnlijk 
Het uitgaans- en kultuurleven van de 
Gentse student schijnt zeer complex 
in elkaar te zitten, of misschien daar-
door juist zeer eenvoudig. We geven 
even aan op welk soort van voorstel-
lingen of manifestaties het meeste 
volk te bespeuren valt en waar een 
organisator dan ook moet voor 
zorgen ;
1. Zeker geen kunst o f kuituur, 

alleen pop of rock, en dan liefst 
uit import, want dat staat beter.

2. Zeker een fuif o f cantus erbij pro-
grammeren, en dan liefst in de 
concertzaal van de Vooruit, met 
Toestel Sound System; er kan dan 
veel geld worden gevraagd voor 
een slechte akoustiek en een 
benepen, benauwde en zeer roke-
rige ruimte.
Voordeel: de Vooruit verdient er 
ook een schone boterham aan, en 
radio Toestel kan verder reclame-
spotjes blijven uitzenden.

3. Véél inkom vragen, iets in de orde 
van 200 d 400 fr voor éé groep, 
want wat veel geld kost, moét 
goed zijn, en wat goedkoop is, 
is rommel. Dat de Gentse student 
geen geld heeft en dus goedkoop 
kulturele manifestaties moet kun-
nen bij wonen is een fabeltje : 
ze staan te dringen om 250 fr 
te mogen betalen of 100 fr voor 
een fuif, maar alsjeblief niet min-
der.

Wat valt er in die optiek nog te 
doen voor het Keultureel Konvent. 
dat, afgaande op zijn naam, toch iets 
anders als zijn doelstellingen zou 
moeten habben? Welnu, wie het 
weet, die mag het mij komen ver-
tellen, Zaak is in elk geval dat wij de 
moed (nog) niet opgeven, en wij ver-
der aan het organiseren van manifes-
taties zullen bliiven werken.
Twee mogelijkheden dienen zich aan.
1. We programmeren enkele super- 

groepen die publiek lokken (Doe 
Maar bv) en we vragen 500 fr, met 
als gratis toegift T.C. Matic bv. 
Als voorprogramma komt dan 
E.T. of Jaws of zoiets, want dat 
slaat ook aan. Superwinsten gega-
randeerd. We kunnen het even-
tueel ook zoeken in het lichtere 
genre d la Micha Marah of Paul 
Severs, want dat schijnt ook nog

2. We ggan verder op de ingeslagen
weg en programmeren dingen die 
kultureel ‘vormend’ of vernieu-
wend zijn of in ieder geval een ze-
kere artistieke waarde bezitten. 
Verlies gegarandeerd, maar kom, 
waar een wil is, is een weg. In 
eerste instantie denken we aan 
het organiseren van een aantal 
avonden rond kunstvormen die 
weinig aan bod komen , bv. poë-
zie, performance, avant-garde, of 
iets gemakkelijker : vernieuwend 
teater, jass, electronische muziek, 
of zelfs geihspireerde en/of geën-
gageerde pop/rock. Verder geven 
we via het GeStuT (Gents Stu-
denten Theater) fikse kortingen 
op theaterproducties die elders 
worden geprogrammeerd. Mensen 
die hierrond ideeën hebben, of 
voorzien hoe we een nakend finan-
cieel débacle kunnen vermijden, 
kunnen altijd kontakt opnemen, 
evenzeeer als diegenen die vinden 
dat we absoluut disco-optredens 
moeten organiseren.

En, O ja, wie vindt dat het hierboven 
geschetste beeld van de ‘kulturele’, 
‘zich universeel vormende’ (via can-
tussen en fuiven) student de waar-
heid nóg teveel verdoezelt of omge-
keerd, laat het maar weten.

Pat Viaene,
voorz. Kultureel Konvent 

IJkmeesterstr. 9 
9000 GENT


