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Het is niet te zeggen wie
een hondser leven heeft.
Van onze informant in het
koninkltjk paleis een
sfeerbeeld op p.2

Foei seg
dokter
ZWIJNEN....
Wie dacht dat het spookbeeld van numerus
elausus na het onderhoud met Coens, was
verdwenen, kwam 2 weken geleden in
volle bewondering te staan voor de vindingrijkheid van dr. Wynen. Op zijn eentje
slaagde hij erin om de regering op de
knieen te krijgen, en iets erdoor te
krijgen dat veel wegheeft van een numerus
clausus.
In het regeerakkoord staat er namelijk
niet alleen een zinsnede die zegt dat de
regering maatregelen zal nemen om de overbevolking van bepaalde faculteiten te
voorkomen, maar in die lange tekst staat
ook het volgende kleine zinnetje: in de
sektor van de ziekteverzekering zal de
regering de nodige maatregelen nemen om
het aantal zorgenverstrekkers te beperken.
Wat dit betekent, werd snel duidelijk. Het
was al een jarenlange eis van Wynen om
numerus clausus in te voeren in België.
Reeds herhaalde malen had hij bot gevangen
bij de regering, maar dit jaar krijgt hij
wellicht toch zijn zin. De tarieven van de
artsen worden elk jaar vastgesteld door
een akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen. Nu het imago van deze laatsten
recent, al dan niet terecht, sterk werd
aangetast, voélde Wynen het ogenblik aangekomen om zijn oude eis hard te maken.
Wynen weigerde namelijk te onderhandelen
vóór de regering de belofte deed tot een
daadwerkelijke beperking van het aantal
artsen.
Hoewel er zich te lande slechts weinig
artsen lieten toe verleiden om een grote
verhoging van hun tarieven door te voeren,
vond minister Dehaene van Sociale Zaken
het toch belangrijk dat er akkoord artsenziekenfondsen werd bereikt. Op 17 januari
legde hij dan ook aan de voltallige ministerraad een brief voor, waarin hij de
onderhandelaars beloofde om maatregelen te
nemen. De inhoud van de brief werd zonder
veel problemen aanvaard. Dit laatste wordt
zowel door het kabinet van minister Dehaene, als door dr. Wynen bevestigd. Coens
zit er daarentegen duidelijk mee verveeld,
en hij ontkent dan ook dat er daarover op
de ministerraad werd gesproken. Hij ontkent zelfs het bestaan van die brief.
Daar heeft hij ook redenen toe, want 3
dagen daarvoor had hij nog tegenover een
delegatie studenten verklaard dat hij in
elk geval tegen elke vorm van numerus
clausus was. De enige manier om het studentenaantal te beperken die bij hem door
de beugel kon, was het geven van voldoende
en objectieve informatie aan de toekomstige studenten.
Maar het is duidelijk dat de regering veel
verder is gegaan met haar toegevingen.
Volgens Dehaene is de wijze waarop de studentenaantallen moeten worden beperkt, een
regeringszaak, en hij laat dan ook bijzonder weinig los over dit punt. Wynen is
zoals gewoonlijk veel opener, en hij beweert dan ook ronduit dat de regering
reeds is overgegaan- tot de bepaling van de
manier waarop ze het 'probleem' zal aanpakken. Ze heeft namelijk toegestemd in
een numerus fixus. In begrijpbare taal betekent dit dat na de eerste kandidatuur
aen nationaal examen wordt uitgeschreven,
waarbij zonder onderscheid van universiteit (en taal?) slechts een vooraf bepaald
aantal studenten kan slagen. Het spreekt
als vanzelf dat dit aantal dan veel lager
zal liggen dan het aantal dat nu de drempel naar de tweede kan overschreidt.
Het enige praktisch probleem dat nog bestaat, is - je mag twee keer raden - het
enige echte Belgische probleem: Vlamingen

BROECKAF

Een meesterwerk ? Wij trokken even de vuile Lakens
van het bed en wat we vontden hebben we op pagina 3
[gesmost.

INJE MOND

't Is veel te proper in
onze resto's.En ik verlang
zo naar de pittige smaak
van een frisse bacteriëncultuur ipagina 3

Jongens haal de zakdoeken boven en bied
ze j u l l i e ontroostbare verloofdes aan.
Want de ramp die de wereld nu gezien
heeft o v e rtre ft a lle s .
De dagelijkse tie n ta lle n verkeersslachto ffe rs z ijn er ka tte p is tegen.De honderden die sterven in bevrijdingsoorlogen
en de tienduizenden die kreperen van
de honger en de dorst z ijn van geen belang meer.Nee, want de space s h u ttle is
o n tp lo ft.
Rouwt Europa,gij g r i l l i g gevormd uitw erpsel van de USA,want het speelgoed van
uw papa is kapot en z ijn prestige hééft
een flin k e deuk gekregen.
Laten we onszelf geselen met ekonomische
sa n cties,la te n we ons de haren u i t hét
hoofd rukken en ons van machteloze woede en v e rd rie t in het s to f ro lle n .H e t
leven heeft geen zin meer,want zeven
Amerikanen z ijn dood.Zeven brave'godsvrezende mensen hebben in een groots
vuurwerk d i t tranendal verlaten .
God, waarom waren het geen zevenduizend
a c h te rlijk e ,v u ile , stinkende Russen?
Waarom z ijn het a l t i j d de goeien die
vroeg moeten sterven?

p a s p a rto e

1
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P ro f. Bonte i s op r u s t g e s t e l d . Een
I goede a a n le id in g om de h e le t o e stand eens te o v e r z ie n , het id e a le
moment voor een r e o r g a n i s a t i e , rat i o n a l i s a t i e en c o ö r d in a t ie t e r
ere.
Waar er vroeger v e r s c h il l e n d e d ie n s t e n werkzaam waren, i s er per 1 j a nuari één Centrum onder l e i d i n g van
Dhr. R. De P o t t e r .
Even op een r i j t j e z e t t e n hoe het
vroeger was.
S tu de nte nar tse n en he t P .A .S ., het
P sy c h o lo g is c h Advies aan Studenten,
waren reeds een h e le poos het symbool van het gezegde: " Een gezonde
g e e s t in een gezond lichaam " Med i s c h e en psy ch o lo g isch e hulp werden v e r s t r e k t aan de stu denten.
Dan was er de D ienst voor S t u d ie Advies in de B a g a t t e n s t r a a t . Infor m atie omtrent stu diek eu ze aan

l a a t s t e j a a r s van het secundair ond e r w ijs , h e r o r ië n t e r in g en p e s t graduaat behoorden t o t z i j n taak.
Op h e t z e l f d e adres: het P la a t s in g s bureau voor afgestud eerd en , een
d i e n s t d ie werkgevers in verbinding
brengt met de werkzoekende a f g e s t u deerden.
Al deze i n s t e l l i n g e n werden g e f u sio n e e rd t o t Adviescentrum voor
Studenten, g e v e s t ig d waar de Stude n te n a r tse n plegen te z i t t e n , op
h e t S i n t - P i e t e r s p l e i n nummer 7»
Een l i k j e v e r f , een vernieuwde
w achtzaal, allerhand e w e g w ijze r tjes
en een onthaalbureau z i j n s l e c h t s
symbolen van de vernieuw ing. Hop e l i j k i s nieuwer ook synoniem voor
b e t e r . Dat z a l de t i j d moeten u i t w ij z e n .

en Walen kunnen het er niet over eens worden of de quota's nationaal of regionaal
moeten worden vastgesteld. De oplossing
voor dit probleem lig t evenwel al voor de
hand: aangezien numerus clausus vooral
een Waalse vraag is , en Wynen injzijn eigen
praktijk maar weinig concurrentie heeft te
ondergaan van zijn Vlaamse kollega's, zal
het stelsel worden gekozen waardoor er in
Wallonië het meest wordt geselekteerd.
Omdat Wynen blijkbaar weinig vertrouwen
heeft in onze regering, en zeker in minister Dehaene, die terzake bevoegd is, is
hij onmiddellijk een stap verder gegaan
om ervoor te zorgen dat de regering haar
beloften nakomt: doet ze dit niet, dan zal
Wynen het gesloten akkoord als onbestaande
beschouwen, en zal er dus weer tariefvrijheid zijn voor de artsen. Deze laatste zet
van Wynen zat blijkbaar niet in het scena-

rio van Dehaene ingehouwd, want vóór deze
bijkomende stap van Wynen gaf men op het
kabinet van Dehaene te verstaan dat aan
die toegeving niet al te zwaar moest worden g e t ild , aangezien het slechts was bedoeld om Wynen terug aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het akkoord was
belangrijker, en met de toegevingen zou
men later wel zien wat ermee aan te vangen
was. Met dit nieuw gegeven wordt het nu
afwachten geblazen: zal de regering de
voorrang geven aan het bestaan van een
akkoord artsen-ziekenfondsen (incl. het
gering praktisch belang dat dit heeft,
aangezien de dokters het spontaan blijken
na te leven), of zal ze dan toch haar
vroeger verzet tegen numerus clausus
herhalen (gezien alle vroegere verklaringen
van diverse ministers uit deze regering)?
PDG.

B .H .

Heeft u president Reagan op de te le v is ie
gezien?Tranen in de ogen had h ij ( h ij
is n ie t voor niks een akteur ) En hoe
schoon waren de woorden waarmee h i j deze pioniers z a lig e r prees. Ja, ze waren
heengegaan,maar ze waren heengegaan en
publique.Voor de ogen van de ganse v r ije
wereld en vooor God.
De Russen zouden zoiets allang weer in
de doofpot doorgespoeld hebben,maar onze
papa de Amerikaan n ie t nee.Die is door
en door e e r lijk en goed, vobral goed,
want h ij heeft God en de CIA aan z ijn
z ijd e .
N a tu u rlijk zullen ze met hun s h u ttle
programma doorgaan.Het is van veel te
groot belang voor de mensheid.Anders moeten ze de m iljarden dat het kost ergens
anders aan vergooien.Aan de derde wereld
bijvoorbeeld en er z ijn toch al negers
genoeg zeker.Of n ie t soms ?
Nee, zoveel duizenden kilom eters in het
heelal moeten w ij doordringen als S ta llone d o lla rs verdient aan de heldere
analyses die h ij maakt van wat er slecht
aan de wereld is .
F la p fla p fla p , zegt h i j o g e n s c h ijn lijk
met z ijn scheefgeslagen bakkes en z ijn
tong die d rie keer te groot is voor z ijn
mond,maar de aandachtige lu is te ra a r zal
het woord kommunisten verstaan.
De Rambo's z ijn het zout van de wereld
en de kommies de s tro n t.
Kommunisten?Maar wordt d i t eigenste blad
n ie t gemanipuleerd door het VVS , z ijn
dat geen extreem linkse rooie rakkers?
Red u zelf.verm aledijdelGa als tegengif
onmiddelUjk Rocky 4 tie n keer na elkaar
bekijken.H opelijk heeft u geen g re in tje
gezond verstand,want dan bent u gered.
Dan z u lt u no oit to t het s ta a ts g e v a a rlijke in z ic h t komen dat het,enige waar de
Amerikanen groot in z ijn hun belachelijk h e id is.Wie weet laten ze je nog in
de hemel binnen.

GeHa

cause ging zelfs zo ver dat ie een
organisatie al het etiket progressief
toekent als ze weinig over hun eigen
verleden weten.

Meester, hij begint w e e r!

Reinout Beyaert

ZO ZAT ?

Waarom gaat iemand naar recepties? Ondergetekende doet het vooral om een maaltijd
uit te sparen en om zich inwendig te verkneukelen wanneer de drank alweer bij iemand het dunne laagje civilisatievernis
wegspoelt. Naar de Politeiajubilée trok
ik evenwel ook in de hoop andere kompanen
aan te treffen. Helaas, de weerklank van
Politeia anno '86 bleek zich nog steeds te
beperken tot de universiteitsstraat en omliggende en dein nog enkel bij hetstudentenpubliek zelf: erbarmelijkgeringe proffenen WPbelangstelling(wel een sympathieke
want bescheiden acte-de-présence van een
oudstudent diplomatieke wetenschappen,
momenteelvoorzitter van de partij met proportioneel het grootst aantal politologen
en sociologen onder hun kaders.)

Tijloorgang

Beste,
Wij zijn twee jobstudenten uit resto Overpoort en zouden graag reageren op een brief
van Tijl Maes, verschenen in Schamper 217,
waarbij dan voornamelijk de laatste zin:
"Voor de rest spannen wij ons in om dagelijks
degelijke maaltijden aan sociaal verantwoorde prijzen te verstrekken aan iedereen.",
ons in het verkeerde keelgat is geschoten
of hoe een W S - e r stroman werd van het
systeem.
De lezer moet ook weten dat Tijl Maes op dit
ogenblik zijn burgerdienst doet en die bestaat erin de efficiëntie van de werking
van de univ-resto's na te gaan, of zoals
iemand die hem kent, zei: "Om de jobbers
en het vast personeel te controleren

(...)

Tijl Maes werd practisch nog nooit in de
refter van het personeel gezien, hij is nl.
een slimme jongen. Hij gaat zowat iedere
middag eten in het vergaderzaaaltje achter
De toespraken waren wel amusant: een Politeia- de kafetaria van de Brug waar regelmatig de
nodige recepties en middagmalen worden
pionier die nog steeds geen fatsoenlijk
gegeven voor allerlei hoge pieten. Maes
Nederlands praat en doodleuk kwam vastis daar omzeggens niet weg te slaan. Na
stellen dat de Politeia grieventrommel
zijn rijkelijke maaltijd komt hij het
van damals nog zou gelden en dus blijkpersoneel dan even vertellen hoe ze efbaar niet weet dat er wél een aggregatie
ficiënt moeten werken.
voor de SSW bestaat, dat er wél programmaLaat ons ernstig blijven. Hoe kunnen deze 1
hervormingen zijn geweest, enz.
personeelsleden Maes au sérieux nemen?
En wat die eis voor een eigen fakulteit
Hij komt af en toe eens kijken en gaat
betreft: dat Politeia zo moeilijk licentiedan vertellen aan mensen, die er al jar£ffl
studenten kan mobiliseren ligt er aan dat
werken, hoe het moet.
onder de SSWnoemer zowel toekomstige licentiaten in de staats- en bestuurswetenschappen als sociologen-in-spe floreren
Nee, Tijl, efficiëntie is bvb. een dubbeen dat deze zich-terecht-onderling nauwele koffiemachine op de kafetaria, een
lijks verwant voelen.Het zijn m.i. enkel
andere indeling van de toonbanken, een
de-overigens drukst bevolkte- nieuwe richkeuken waar het kookgedeelte is afgescheitingen die niet in de Rechtsfaculteit thuisden vanhet kuisgedeelte, een grote lift
horen en samen met de geschiedenis, moraal,
met geheugen, enz.. Je leest het, , h e f sT
psychologie en ekonomie kunnen worden
beleid ivm de resto's is een lachertje,
geassocieerd.
maar wie is hier nog verbaasd? Het beleid
dat rond deze resto's gevoerd wordt is zo
Een contemporalist als Gaus zit voor
verrot, zo gericht op winstbejag en zo
mijn part daar wel op zijn plaats=
'gepolitiseerd, dat we hier als student
de opleiding politicologie, en het was
inderdaad niets van kunnen verwachten.
voor de luisterende studenten beslist
'Wat ons echter nog het meest verontwaarhartverwarmend hem bij het obligate
digt , is dat W S - e r Maes dit nog gaat
woordje over de toekomstmogelijkheden
verdedigen ook^ Maar hij is helaas ingevan SSWers te horen pleiten voor het
kapseld in dit beleid. Hij verwisselt
verwijderen van'amateurs'(=ook mensen
zijn kostuum om 's avonds in parka en
met een ander diploma)van de plaatsen
PLOsjaal mee te werken met het W S .
die aan een SSWer toekomen....Maar,
Geachte WSers, er is weer werk aan de
welke diploma's hebben uw assistenten,
(eigen) winkel, jongens.
professor?
Gaus' uitdpraak als zou Politeia een
Naam en adres bekend bij de redaktie
organisatie zijn(onze historicus heeft
dat 'horen zeggen')waarvan de ordediensten liever hebben dat ze sluimert,
slaat ook al nergens op. Don't flatter
us: Politeia is nooit het bruisend
kontestatair klubje geweest dat enkelen
daar graag willen inzien.(op één initiatief over de 'zotheid van in de socioALhier een kort wederwoord van DE stulogie' na, in '79) Het is wel zo dat de
denten van de algemene vergadering van
SSW steeds een disproportioneel groot
het FK.
aantal politiek geëngageerden aan de
Beste pH,
aktieve studentenbeweging heeft geleverd
maar wel altijd buiten POLITEIA om.
Indien U ons met Uw aanwezigheid op
onze vorige vergadering had vereerd, dein
Tien(sic) jaar geleden werd KRASS
had U de werkelijke draagwijdte van de
(Kritische Aktiegroep Staats- en
beslissingen van het FK kunnen inschatten.
Sociale) overigens opgericht tegen
Politeia in, dat burgerlijkheid en
Ten eerste: Het Fk eist niet het alleenkorporatisme verweten werd, Maar ja,
recht op van de studentenvertegenwoordiging
Gaus' praat pour les besoins de la
maar spreekt enkel uit eigen naam.

vanwege de
FanKlup

SCHAMPER is het officiële pluralistische
informatieblad voor de studenten van de
Rijksuniversiteit Gent. De redaktie bestaat uit vrijwilligers en komt samen
iedere vrijdag om 13.00 uur en iedere
maandag om 20.30 uur in De Brug, SintPietersnieuwstraat 45, derde verdieping.
Lezersbrieven zijn welkom op bovenstaand
adres. Naamloos is waardeloos. Op verzoek
en bij ernstige motivering laten wij uw
naam weg.
Schamper wordt gecontroleerd door de redaktieraad die bestaat uit 2 leden van
de redaktie, 2 leden van GSR en de verantwoordelijke uitgever-voorzitter, lid
van de redaktie.
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Secr. : Patrick Defreyne
Leden : Ann Geeraert
Tom Hemelaer
Peter Hosten^
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St. Pietersnieuwstraat 45
9000
GENT

Ten tweede: Het FK staat de facto dichter
bij de meerderheid van de studenten dan het
GSR gezien zijn structuur. Iedere faculteistkring is immers verplichtend vertegenwoordigd in het FK.
Ten derde: Als organizatie van redelijke
en rechtsgeaa.vce studenten is het FK,
evengoed als U, waarde pH, principieel
gekant tegen elke verhoging van de studiekosten. Indien er toch moet ingeleverd
worden, als het niet anders kan, willen
we niet dat dit gebeurt op een manier
die in de eerste plaats de minder begoede
studenten treft.
Ten vierde: Het FK heeft op zijn vergadering uitdrukkelijk gesteld dat deze indexatiemaatregel niet met terugwerkende kracht
kan worden ingevoerd.
Ten vijfde: Koen B. werd steeds met name
vermeld in het verslag omdat ook G.Van den
Broecke op de vergadering aanwezig was als
vertegenwoordiger van Fapub.
Ten zesde: was Koen B. de figuur van de
vergadering, het was niet de vergadering
van de figuur van Koen B.
Ten zevende: Uit ons wederwoord mag blijken dat uw artikel meer "wenkbrauw-fronsers'
vertoont dan ons verslag.
Ten achtste: we hopen dat dit artikel
wordt gepubliceerd en dat het even goed
opvalt(dus aangekondigd in kapitalen en
afgedrukt in een lichtgrijze kader)

Schampere desinformatie?

Daar wen je wel aan....

Curd Niemegeers ism het FKbestuur

In de loop van de komende weken worden
door de Fotoklas weer enkele lessen georganiseerd in verband met zw a rt-w it fo to g ra fie 'en beeldcompositie.
Een eerste les gaat door op woensdag 12
feb ru ari om 20.30 h en handelt over z e lf
ontwikkelen en afdrukken in zw a rt-w it.
Enige voorkennis over het onderwerp is
n ie t v e re is t; we rich te n ons vooral to t
diegenen die z e lf w ille n beginnen met
het dokawerk.
Vervolgens worden er met a r t is t ie k le id e r
Mare Mombaerts ook weer enkele p ra k tijk sessies georganiseerd over beeldcompos it ie . D it la a ts te is nam e lijk een
zeer b e la n g rijke fa c to r in je fotog rafis c h werk. Naast enkele theoretische
beschouwingen over d i t onderwerp, w ille n
we echter zoveel m ogelijk aan geïnteresseerden de kans geven om hun c r e a tiv it e i t en kunde bot te vieren in enkele
p ra ktijkse ssie s : voor de beginnenden
kan er gewerkt worden met een model,
gevorderden werken "op lo c a tie " . Voor

Je-Tu - II - Nous
De cursus "Le francais te l qu'on le parle"
is een cursus voor gevorderden die hun
da g e lijkse , mondelinge taalvaardigheid
w ille n verbeteren. De cursus v in d t plaats
van 10.02.1986 to t 28.02.1986 van 16.00u
to t 18.00u en wordt in maart herhaaW
(10.03 - 28.03). De k o s tp rijs is 3.750,(in c lu s ie f lesm ateriaal).
In dagcursus wordt in de zomermaanden
augustus en september ook een "Cours
communicatif de francais" gegeven, elke
werkdag van9.30u to t 12.30u. Ook deze
cursus is voor mensen met een goede
voorkennis, en is uitermate geschikt
voor schoolverlaters na het middelbaar
onderwijs. De k o s tp rijs is 4.500,In lic h tin g e n , brochures en in s c h rijv in g s form ulieren z ijn te ve rkrijg e n in het
se cre ta ria a t van hetTalencentrum, Rozier
44, 900 Gent in de namiddag van 14.00u
to t 19.00u. Tel: 0 9 1 /25 Ï75.71 - toestel
4350.

geKUCel

K.U.C. (Katholiek U n iv e rs ita ir Centrum)
organiseert op v rijd a g 7/2 in de BLANDIJN
(aud. C) een voordracht van Prof. JAN
GR00TAERTS. T ite l van diens le zin g :
RESTAURATIE OF VERNIEUWING, een beschouwing over de Evaluatie-synode van
1985.
Inkom: 100 f r . / 60 f r . voor leden
Plaats een uur: B landijn (aud. C) om 20u.

vredesduif
berichten

De vredeswerking van vormings- en
aktiecentrum Elcker-Ik stelt het nieuwste boek van Johan Galtung voor.
Galtung is een befaamd polemoloog. In
zijn 'Er zijn alternatieven' stelt hij
een model op voor een Europees veiligheidsbeleid. Voorstelling en bespreking
in twee avonden: donderdag 6 en donderdag
13 februari, telkens om 20 u in Elckerik, Hoogstraat 9 te Gent.
Voor verdere inlichtingen, telefoneer
naar 23 50 34(vragen naaar Patrick
Eyckens)

Ook VAKA zoekt een gemotiveerde en
dynamische medewerk(st)er voor het vredeswerk in de provincie Oost-Vlaanderen.
Tot de taiken kunnen behoren:
-de ondersteuning van de nationale karapagnes
-het opzetten van provinciale nkti.es
-redaktie van de 'Bombrief'(provinciaal
tijdschrift)
-opvolging van provinciale en nationale
VAKAvergaderingen.
Vrijstelling van stempelcontrole mogelijk.
Kom eens langs of bel eens op.
VAKA-Oost-Vlaanderen,Lammerstraat 16,Gent.
Telefoon 091/ 24 34 73
\
(permanentie van 10 u-18 u op werkdagen en
de dinsdag gesloten)

laatstgenoemden wordt er ook het element
kleurcomposltie b i j betrokken; z i j kunnen
werken met kle urendia's.
Voor deze lessen wordt er een in le id in g
gegeven : op maandag 24 februari om 20.OC
h wordt nader ingegaan op beeldcomposit ie en -opbouw en op het gebruik van de
m odelfotografie hiervoor. Deze les ric h t
zich vooral to t de beginnenden. Op dinsdag 25 fe b ru ari ( 20.00 h ) is er de in le id in g voor de meer gevorderden en bespreking van hun werkopdracht. Op woensdag en donderdag 26 en 27 feb ru ari reeds
volgen dan de p ra ktijkse ssie s voor de
beginnenden. De bespreking van de werken
is voorzien voor eind maart ( dient nog
afgesproken te worden ).
A lle lessen gaan door 1n de Fotoklas, in
het Studentenhuis, S t.-P ietersnieu w straat
45 op de tweede verdieping. Daar kunnen
ook a l t i j d verdere in lic h tin g e n verkregen
worden, iedere dinsdag en donderdag vanaf
20.30 h. En zoals gewoonlijk is a lle s
g ra tis !

Compleet
WOUFF

Men noemt m ij Walter. Ik ben een
a risto cra tisch e vertegenwoordiger van
het hondenras. Ik woon samen met m ijn
baasje in een leuk op trekje n ie t ver
van Brussel. Mijnheer is heel royaal
met m ij. Dat is h i j a l t i j d geweest.
Maar dat is ie ook met de poedel van
mevrouw. Als h ij weg is , mag ik met
haar stoei poezen in de serres.
M ijn bazin is echter een oervervelende
saaie meid die ergens een andalousisch
s tre e k ta a ltje broebelt waar z e lfs Manuel
van Fawlty Towers geen snars van b e g rijp t.
Maar haar frans is te verstaan. Je suis
b ilin g u e , quoi! M ij kan het e ig e n lijk
weinig schelen: volgens m ij galmt een
woef evenzeer als een wouff.
Over het eten kan ik n ie t klagen.
B la f ja , ik zeg n ie t dat ik er een
p a le is re v o lu tie voor ontketen, maar
a lle dagen f i l e t pur komt ook m ij eens
d e -s tro t u it . Om maar n ie t te keffen
over de nouvelle cuisine van madame...
Gelukkig eet mijn baasje a f en toe,
tussen de regeringen door, een broodje
Beleg van één o f andere Lakense worstendraaier. Of smikkelt h ij met genoegen
aan hetgeen hem een ouwe v rie n d e lijk e
heer brengt a l t i j d ju is t voor de parlementsverkiezingen: saucisses e t compote.
Dan ben ik met geen boeyen te houden.
Dat ben ik evenmin wanneer Wilfrled
De hartsvriend van m ijn baasje en de
boezemvriend van mevrouw, ever de drempel
komt. H ij heeft zo van die lekker behaarde benen waar je tegenaan kan schuren, tenminste wanneer de poedel van
madame n ie t reageert, want dan word 1k
stante pede wandelen gestuurd met baasje.
En Leo, maar die waait alleen over
wanneer de wind in het ju is te gat z i t
„
( h ij heeft nogal grote oren). Die neemt
me a l t i j d op zo'n onhandige manier vast
dat ik de onkuise gedachten u i t mijn
kop moet bannen. H ij heeft m ij eens
gepakt wanneer de bazin met W ilfrie d s
voeten aan het spelen was. Om vlooien
van te k rijg e n ! Waf ja , het zal wel
gewoontevorming o f toeval z ijn .
Ik hou van De Morgen. Wanneer mijn
baasje op een gure winteravond eigenhandig
het haardvuur aanmaakt, v e rp lic h t h ij m ij
eerst mijn n a tu u rlijk e behoeften te
doen op het papier, ergens tussen de
economie en de s trip s door. Dan Verfrommelt h ij de krant en tra c h t de f j k te k r1j
gen in de papieren houtblokken die h i j 1n
het a te lie r van het Belgisch Staatsblad
heeft laten persen.
Het z ijn de enige momenten waarop 1k
lic h tje s zie tin te le n 1n de ogen van m ijn
baasje. En wanneer h i j b i j de verzengende
h itte bevredigd is , d ru ip t h i j langzaam
a f, zoals een generaal die het slagveld
ve rla a t vóór de riv a lis a n te n elkaar
communauterrorlseren.
A f ijn , ik ben maar een hond die a f
en toe een tra p voor de kont verdient
en ja n k t b i j onweer 1n plaats van op
de tenen het huis door te sluipen om
openslaande vensters te s lu ite n .
"Dan kerm ik melancholisch
dan kreun ik hyperbolisch,
o rood als karmozijn,
' t 1s k a ttig een hond te z ijn "
Ik(TWG)

p o t t e k ijk e r s

.*

'Die keukens van d’ universiteit ? Da zou ik nie willen zien. Ik denk dat ik nooit meer
uit eten in d' Overpoort of de Brug!' 'Ene grote vuilen boel is dat daar waarschijnlijk.
En gefoefeld ! Gefoefeld dat er daar gedaan wordt met dat eten, da’8 niet te geloven. '
'Wat er gisteren over was, draaien ze 's anderendaags in de soep of ze vriezen het weer
in en halen het er iedere dag weer uit. ' ...
Van die verhalen hebben we er allemaal wel al gehoord : hoe langer je h ie r rondloopt,
hoe meer je er kent, hoe minder je van de studenteresto's houdt, hoe minder je er
gaat eten. SCHAMPER wou echter meer weten : wat is er van waar ? Hoe z i t de vork daar
in de steel ? Is de materie echt zo aangebrand ? Verkoopt men ons appelen voor c itro e "nen ? Ken je nog meer van die onnozele spreuken die op eten alluderen ?

verwerkt in de koude schotels. We kochtten bvb. 1 x verse mosselen (anders kopen we steeds ingevroren mosselvlees).
We hadden er heel wat over : de helft
werd onmiddellijk verbruikt in een vismarmite, de andere helft trokken we op azijn om te verwerken in koude schotels.
Dit alles gebeurde onder toezicht van het
labo, om zeker geen risiko's te lopen.
VAN ESPEN : Ongevalletjes kunnen we (net
zoals andere keukens) best missen, vandaar steeds die controle door het labo.
Vanaf februari zal die trouwens niet alleen op onze vraag gebeuren maar tevens
willekeurig op initiatief van de mensen
zelf.

Met die vragen trokken we naar Dhr. Van Espen, diensthoofd van de Dienst Restaurants,
Dhr. Denis, produktiechef van diezelfde d ie n st, Prof. Dr. I r . A. Huygebaert van het
laboratorium voor levensmiddelen chemie en m ikrobiologie en de Jobstudenten te r p la a tse. Z e lf z ijn we ook e ffe de keuken binnengeslopen, hebben we h ie r en daar een deks e ltje g e lic h t, doorzwonmen we even de soep, ploeterden in de puree en ontsnapten net
aan de dood door verorbering. Gelukkig maar, anders kreeg U no oit volgend verhaal :

DE TOP

ook komen de mensen van de dienst van
prof. Huygebaert erbij. Bij negatief advies verdwijnen alle desbetreffende schotels van de toonbanken.

SCHAMPER : Er wordt wel eens meer krltiex
geuit op de werking van de resto's. Misschien eerst even de werking uit de doe^
ken doen en dan de kritiek.

SCHAMPER : Sommige zaken liggen anders
wel zeer delicaat. Neem nu het verwerken
van overschotten. Of het invriezen en laten ontdooien van produkten.

VAN ESPEN : Centraal in gans de werking
van de studentenresto's staat de 'Centrale Verwerking'. Hiermee worden de keukens in de kelders van Home Vermeylen bedoeld. Daar wordt alles gestockeerd, daar
worden de maaltijden bereid of althans
voor-bereid . We hebben er dus een neutraal magazijn, een afdeling groenten (met
diepvriezers en koelkasten), een afdeling
"beenhouwerij (eveneens met diepvries en
koelkasten) en een afdeling aardappelen.
Hier worden dus vlees en groenten bereid,
aardappelen geschild, frieten voorgebakken, enz.
Van de Centrale Verwerking vertrekt alles
naar de keuken van resto Overpoort : daar
worden de koude schotels samengesteld e.d.
Voorlopig doen we dit echter ook in de
Centrale Verwerking omwille van een brand
vorig jaar.
Vanuit de Overpoort vertrekt alles naar
de diverse resto's her en der in de stad:
De Brug, Sint-Jansvest, Astrid, Boerekot.
Ter plaatse wordt, naargelang de plaats,
bvb. puree en soep verwarmd doch overige
zaken
komen bereid toe.
Onze eigen patisserie-afdeling bevindt
zich in de Brug.

DENIS : Restverwerking is inderdaad delicaat. Laat het echter vooraf duidelijk wezen dat iedere keuken : van de simpelste
studentenkeuken, over de gastronomische
restaurantkeuken tot de meest geperfektineerde grootkeuken de zaken die niet verwerkt ot verkocht zijn probeert te recupereren. Dat is normaal. Kwestie is van
het goed en veilig te doen. Wij weten
ook dat we moeten opletten met verse
weekdieren (mosselen bvb.) en met rundstong. Bij verwerking van deze zaken zijn

SCHAMPER :Moet kritiek op de kwaliteit i
het aten dan naar de centrale verwerking of naar de aankoop of naar de keukens toegaan ?
VAN ESPEN : Als een personeelslid aan
de toonbanken twijfelt aan de kwaliteit
van de maaltijden die hij moet serveren
dan kan hij/zij zich altijd rechtstreeks
wenden tot het diensthoofd : tot mij,
De tussenstappen moeten niet genomen
worden en twijfel omtrent kwaliteit
wordt steeds ernstig genomen. Ook zo wat
betreft klachten van verbruikers.
SCHAMPER : Hoe gebeurt de controle dan ?
En is het op de toonbanken al niet te
laat ?
DENIS : Van zodra er enige twijfel is omtrent kwaliteit, halen we er het labo
voor levensmiddelenchemie bij : de mensen komen er onmiddellijk bij en chtecken
de produkten. Zijn we niet 100 % zeker
dan wordt de grondstof gewoonweg NIET
verbruikt : de leverancier is in fout en
hij draait er voor op. Op de toonbanken kan dus geen slechte kwaliteit komen.
Indien er toch een klacht binnenkomt, dan

AIESEC is een in te rn a tio n a le organisatie
van economiestudenten over 64 landen die
de klo o f tussen u n iv e rs ite it en b e d r ijfs leven w il overbruggen.
Overtuigd van de dynamiek die Vlaanderen
r i j k is , poogt AIESEC-LEUVEN het jong
ondernemersschap te steunen. Onder i n i t i a t i e f van Geert Duyck, p ro je c tle id e r
te Leuven, wordt een colloquium georganiseerd met als thema: "Een b e d r ijf s ta rte n ". D it gaat door op wo 19/2/1986 vana f 14.00u in het M aria-Theresia-college,
St. M ich ie lsstra a t 6, te Leuven. De namiddag r ic h t zich to t a lle Vlaamse studenten en jong afgestudeerden en w il
zich voorëltoespitsen op de onvermijdeli j k e problemen die opduiken b i j het
starten van een b e d r ijf.
Kort het programma;
om 14.00 u. : o f f ic ië le opening door
M in iste r Geens
om 14.15 u . : : John C ordier, manager van
het ja a r, houdt een voordracht i.v .m . het starten
van een b e d r ijf.
Workshops: jonge managers
om 15.00 u.
getuigen u i t eigen
îiç ervaring
en beantwoorden uw vragen,
om 20.00 u. : Debat gemodereerd door
Frans Crols (hoofredacteur Trends) met:
Prof. Donckels (UFSAL), Vandeputte(V.B.O.)
an Beylen (I.V .O .), Peelman (B .B .L.) en
Van Cleynenbreugel (attaché van Geens).
Bovendien is er een informatiebeurs vana f 14.00 u.,waar men een antwoord k r ij g t
op a lle vragen l.v .m . het opstarten van
een b e d r ijf.
Kontaktadres van AIESEC-LEUVEN : Dekens tra a t 2, 300 Leuven. Tel :016/22.49.70
DomPer

we dubbel voorzichtig en vragen we steeds
advies van het labo.
Wat het invriezen betreft : ons systeem
is een éénrichtingssysteem. Dat betekent
dat een verwerkte grondstof tot maaltijd
die éénmaal de centrale verwerking verlaten heeft, daar NIET meer terugkomt. De
enige grote diepvriezers die we hebben
staan precies daar. Op grote schaal herin
vriezen is dus gewoonweg onmogelijk. Wanneer we dan toch overschotten hebben in
de resto's, dan worden die ter plaatse

HET LABO

De keukens van onze resto's blijken dus
onder een degelijke, wetenschappelijke
controle te staan. Eerst horen en dan geloven dachten we : een gesprek met prof.
dr. ir. A. Huygebaert, diensthoofd van
het laboratorium voor levensmiddelenche'mie en mikrobiologie op de faculteit van
de landbouwwetenschappen, derde verdieping en een prachtig zicht op de stad.
SCHAMPER : Hoe is de samenwerking tussen
uw dienst en de dienst resto's tot stand
gekomen, uit wat bestaat die?
HUYGEBAERT : Onze inbreng is er gekomen
op vraag van de dienst zelf, en dit sinds
1979. Wanneer er twijfels rijzen omtrent
de kwaliteit van aangevoerde produkten,
en het betreft dan veelal twijfels op basis van het uiterlijk aspect, dan krijgen
we van de produktiechef de vraag om daar
een controle op uit te voeren. Dwz dat we
toezien of het produkt beantwoordt enerzijds aan de kontraktueel vastgelegde eisen maar ook anderzijds aan de normen van
gangbare kwaliteit. In tornatepuree bvb.
zitten x % van dit en y % van dat. Wij
zien toe of de firma deze gangbare normen
volgt. Men moet immers bij dergelijke
grote leveringen aan grootkeukens dubbel
opletten. De anonimiteit van de verbruiiker en het prijs-aspect zouden de leverancier vlugger kunnen verleiden om lagere
normen toe te passen, wij controleren dit
dus.

SCHAMPER : Dergelijke controles gebeuren
dus alleen op vraag van de dienst zelf.
M.a.w. alleen als zij iets verdacht vinden ?
HUYGEBAERT : Tot voor kort wel, ja. Doch
vanaf febr. 86 hebben we een BTK-projekt
lopen waardoor een aantal mensen full-time werken aan een doorlichting van het
bedrijf, want zo kunnen we de dienst resto's wel zien. Het initiatief daartoe
kwam eveneens van dhr. Van Espen zelf en
het houdt in dat wij op het vlak van interne hygiëne zowel de grondstoffen, de
werkwijze als het eindprodukt systematisch
doch op door ons willekeurig bepaalde ogenblikken kontroleren.
Het is de bedoeling om aan de hand van deze gegevens een aantal duidelijke richtlijnen op te stellen die kunnen gelden
/oor alle grootkeukens van het land in de
zin van : 'zover staan we, dat kunnen we
nog meer doen op het vlak van hygiëne.'
Wat de controle betreft moet ik hier nog
aan toevoegen dat de keukens ook door het
ministerie van volksgezondheid , met name
door de dienst eetwareninspectie worden
geïnspecteerd. Zij moeten dus hoedanook
in da eerste plaats voldoen aan een officiële reglementering voor grootkeukens.
SCHAMPER : Als we het goed voor hebben
zouden onze keukens als voorbeeld dienen ??? (vraagteken) Zijn zij dan zó proper ?
HUYGEBAERT : Ik heb al wat grootkeukens
gezien en ik moet eerlijk zeggen dat de
keukens onder de Vermeylen en in de resto's zeer behoorlijk de vergelijking
doorstaan : ze zijn hygiënisch in orde
en de mensen die er werken zijn zeer bezorgd om de kwaliteit van hun voeding.
Ze kunnen natuurlijk komedie spelen maar
dat zouden we toch wel door hebben. Ik
blijf er van uit gaan dat wat zij doen
én wat wij doen met goede bedoelingen gebeurt. Ik beoordeel de keukens van de
sociale sektor gunstig. Weet dat dit een
GROOTkeuken is en bemerk dat heel wat
eetstalletjes in deze stad de vergelijking NIET zouden doorstaan I Ik denk maar
aan een doordeweekse friture bvb...
ZOVEEL MOOIS DEED ONS NATUURLIJK HET WATER IN DE MOND LOPEN. WIJ DUS ZELF NAAR
DIE KEUKENS OM ER TE ZIEN, TE HOREN EN „
TE SCHRIJVEN : WE LICHTTEN DE DEKSELTJES
OP, SPRAKEN MET JOBSTUDENTEN EN SCHREVEN
ONZE BEVINDINGEN : lees ze volgende week
in uw eigenste SCHAMPER. Reacties hierop
blijven interessant : wij garanderen desgewenst uw annonimiteit doch moeten in
de mogelijkheid zijn U persoonlijk te
kontakteren.

foto's FOTOKLAS R.U.G.
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v a n h e tz e lfd e la k e n e e n b r o e c k
' t Ja,wat s c h r ijf je over een boek dat
door de grote beren aan het persfirm ament is binnen gehaald als DE lit e r a ir e
gebeurtenis van 1985 ?

Ik beken v r i j e l i j k .mijne heren van de
echte pers ,dat ook ik erdoor geT ntrigeerd was .Kwam dat b r ie fje van de kon'ng ? Het was a lle s z in s geschreven in
en k o n in k lijk handschrift .

Wie ben ik om tegen de stromen van hun
jubelende klanken in te roeien ?
Met welk een l e f d u rf ik , kle ine en onbekende student , een vraagteken te ze tten achter de heldere,scherpzinnige konklusies van deze eerbiedwaardige eminentie s , die n ie t enkel denken,maar ook weten dat ze de waarheid in pacht hebben?
Want z i j z ijn van de echte gazet en w jj
doen maar al sof.A ls ik een aarzelende
'Ja maar . . . ' b i j hun bedenkingen durf
te plaatsen,zullen ze met hun donkere
ogen vuur schieten,vanop hun ivoren to rens, en hun v e n ijn ig wederwoord zal mijn
pennevrucht genadeloos verzengen.
Maar toch , hooggeachte heren , met a lle
eerbied die aan U verschuldigd is sta
m# toe om even te tw ijfe le n . Laat me
toch dat schuchter vraagteken u it mijn
pen wringen . Achteraf zal ik me aan uw
voeten in het s to f werpen en ik zal U
duizend maal om vergeving smeken .
Ja, ik weet het wel, Walter van den
Broeck gebruikt een helder lic h tje s z e lfironizerend ta a ltje dat nog net Vlaams genoeg is om m ijle n ver u it te steken boven
het Hollandse gezwets dat Hugo Claus soms
als 'lit e r a t u u r ' aan de man weet te breng, en.
En inderdaad,welk een leuke inval was
het om de s c h rijv e r van den Broeck op
een geheimzinnige manier naar het koninkl i j k paleis over te brengen.Zal h !j ein d e lijk een wederbezoek b i j de koning mogen afleggen,nadat h ij z ijn e m ajesteit
zoveel jaren ee rde r,in z ijn b r ie f aan
Boudewijn.op een m ee ste rlijke w ijze had
rondgeleid in de kontreien z ijn e r jeugd ?
Maar helaas,onze held k r ij g t de koning
n ie t te z ie n .H ij wordt ondergebracht in
een tu in h u is je in het park van het kon in k lijk paleis en achtergelaten.Maar
waarom was er al dat m ilta ire vertoon
ïan de ingang van het paleis en wie z ijn
die h its ig e dienstmeisjes die nu en dan
opduiken met de m a a ltijd .d ie p re c ie s is
klaargemaakt door de eigen vrouw van de
s c h rijv e r,z o vertrouwd smaakt ze ?Hoe
komt het trouwens dat a lle klokken a l t i j d
op d rie uur staan ?
in van wie is dat geheimzinnige b r ie fje
iet de vraag ' Waarom s c h r i jf t u ? '

Is het misschien omdat Walter van den
Broeck n ie t zo'n groot en fa n ta s ie rijk
s c h rijv e r is als men in het algemeen wel
denkt ?Hoe zou ik daar een uitspraak durven over doen ?Laten we zeggen dat meneer
van den Broeck een t ijd e li jk e inzinking
kreeg . Mischien had h ij op dat punt 1n
het verhaal gekomen wel wat anders aan
het hoofd,was een teerbemind fa m ilie lid
plots overleden en b e le tte een immens
v e rd rie t hem om 100 % te functioneren.
Laten we het deze zwaarbeproefde s c h r ijver dan ook grootmoedig vergeven dat h ij
ons te le u rste ld e .
'laar waarom .mijne heren , heeft d i t boek
geen einde ?Waarom wordt de geduldige le zer de klimaks onthouden ? Welk een andere dan een kommerciële reden kan er
daarvoor geweest z ijn ? Nu z ijn w ij a llen moreel v e rp lic h t om het vervolg van
d it boek te kopen en dat z ijn truken van
de kermis die m ij ten zeerste verontwaardigen .
"Het beleg van Laken " is geen meester-^,
werk,het is gewoon een boek dat me_estal^
aangenaam wegleest , soms m ee sterlijke
passages kent en af en toe verveelt.D at
is m ijn gedacht erover.
En nu,mijne heren van de echte pers, le ver ik me over aan uw oordeel. H opelijk
houdt U rekening met de onbezonnenheid
m ijner jeugd en bent U n ie t al te streng
tegenover deze student .
GeHa.
" Het beleg van Laken ", Walter van den
Broek,421 pagina's,Manteau 1985,450 fr.

En dan het antwoord van de s c h rijv e r op
Jie vraag,m eesterlijk vond ik het .Ik
was zeer onder de indruk van de s c h r ijf s t i j l van meneer van den Broeck . IK bewonderde in hoge mate de w ijze waarop
h ij z ijn eerste kennismakingen met het
gesproken en daarna met het geschreven
woord beschreven he eft.Jaloers was ik ,
nijne heren, omdat ik zoiets waarschijnl i j k n ie t zal kunnen.
Maar waarom .vraag ik U ,duikt in het boek
de heer Loracq op en v e r te lt h ij zo'n
onw aarschijnlijk verhaal over wat hem
overkomen is ? Waarom moet h ij zo'n e llenlange vervelende u itle g geven over
het zogenaamde geheim van Laken ?
Waarom haalt h ij in één klap het niveau
het niveau van de hele roman naar beneden, deze meneer Loraca ?

LEKKEH
W3ST3HS

T e rw ijl HACKFORD met An O ffic e r And A
Gentleman (de fa v o rie t van de rom antici)
en Against Al 1 Odds (een zwoele t h r i l l e r )
bewees dat h ij een pretentieloos maar
vaardig e ntertain er is , gaat h ij met
WHITE NIGHTS compleet de boer op. Z ijn
nieuwste film is één grote lofrede aan
het " v r ije Amerika" zodat het ons n ie t
zal verbazen dat Ronnie Reagan b i j het
zien van zoveel mooi's een ultieme
e re ctie k r ijg t . In elk geval maakt Hacford hiermee een grote kans om een habitué van het "White Housé te worden.
Het verhaal, voor zover u dat nog n ie t
van buiten kent, is weinig complex.
Het v lie g tu ig met aan boord de naar
Amerika overgelopen balletdanser N ic o la i,
moet een noodlanding maken op een
Russich m il it a ir v lie g v e ld . Een sthag rijn ig e K.G.B.-agent (zo weggelopen
u it een Bondfilm) komt er achter dat de
sterdanser aan boord is en la a t hem
uite raa rd n ie t meer los. N icolai (die
in het leven een echte overloper is )
wordt onder het to e z ic h t geplaatst
van eenzwarte Amerikaanse tapdanser
(HINES), die d e stijd s Harlem en Vietnam
ru ild e voor een c a rriè re in het arbeidersparadijs (n ie t erg geloofwaardig, maar
e n fin ). Tesamen met z ijn levensgezellin
(ISABELLA ROSSELLINI) is de tapdanser
ergens in S iberie v e rze ild geraakt (ook
al n ie t geloofwaardig). De d rie mogen
te n s lo tte naar Moscou, op voorwaarde
dat Nicolai terug in het beroemde
K iro v-theater w il optreden. N icolai w il
echter maar één ding; en dat is terug
in Amerika geraken. H ij weet te n s lo tte
Hines te overtuigen om de Russen te bedanken voor bewezen diensten en de benen
te nemen naar de Amerikaanse ambassade.
W itte Nachten is geen echte dansfilm,
want daarvoor wordt er helaas te weinig
gedanst, en is ook geen overtuigend
drama, want daarvoor is het p lo t te
lachwekkend. Bovendien k r ijg ik de
s c h ijt van dat Amerikaans ta a l imperialisme. Hoewel de gehele film zich
s itu e e rt in Rusland, wordt er nauwelijks
Russisch gesproken. Zo zien de K.G.B.agent en N icolai er absoluut geen graten
in om Engels te spreken, te r w ijl ze
" a fte r a l l" twee Russen z ijn .
Wat me nog meer ergerde was het f e i t
dat v rijw e l elke dialoog gedetermineerd
werd door de obsessionele drang van Nico la i om de S.U. te ontvluchten. Een
k le in kind dat twee uur zaagt, werkt op
de zenuwen.

SPEK v^Ve
De dienst c u ltu re le animatie (Stad
Gent) besloot op een k i l l e maandagmorgen z ijn naam waar te maken en
organiseerde een GENTSE CULTUUR- EN
SPEKTAKELBEURS. We schrijven het
ja a r des Heeres 1983. De beurs, opgezet als een springplank voor Gentse
groepen en a rtie s te n , werd een k le in
succes. De animeerdienst zag dat het
goed was en ging er mee door. Sinds
84 vond de vierdaagse beurs een vast
onderkomen in de St. P ie te rs a b d ij,
volgens de organisatoren ook een erg
geschikt kader. K alloten!

D it ja a r schreven n ie t minder dan 190
deelnemers zich in , zodat een bijkomende
te n t op het S t. P ie te rsp le in noodzakelijk
bleek. Bovendien is voor deze vierde
e d itie ,die loopt van 6/2 to t en met 9/2,
een e x tra -a ttra c tie voorzien: naast de
te n t van de c u ltu re le animatie zal een
spiegeltent staan waar een aantal optredens zullen plaatsvinden. Leuk idee,
me dunkt.

IMITASIE S
In dit stuk gaat het allemaal over de
liefde, wat voorwaar een boeiend onderwerp zou kunnen zijn. DE liefde wordt
dan ook in al haar sjablonen , tot vermoeiens toe, uit de doeken gedaan.
Regisseur Ivo Van Hoof heeft vooral geput uit de liefde naar Hollywood-model,
de grote emoties, soit.
Het lijkt echter meer op een opeenvoli
ging van reclamespotjes. An sich is dat
geen kritiek, reclame zorgt soms voor
boeiende en grappige televisie, maar een
toneel is geen scherm, en in een stuk
van ongeveer een uur kun je ónmogelijk
de spanning aanhouden die in een reclamespotje van dertig seconden gecreëerd
wordt.

De p o litie k e approach van Hackförd is
aanvankelijk b e d rie g e lijk s u b tie l, fen
voorbeeld. Als Hines in z ijn Siberische
barak N icolai poogt te overtuigen dat,
miserabele toestanden zoals Harlem ook deel
uitmaken
van de Amerikaanse droom,
d ru ip t ue boodschap zo van het scherm:
S iberie is het Harlem van Rusland.
Voor de re s t is de prent een typische
Amerikaanse ontleding van de koude
oorlog. Tesamen met ROCKY 4 be w ijst
h ij dat Amerika een broedplaats is
van in te lle c tu e le impotentie (contr a d ic tio in te rm in is? ).
Ook voor diegenen die zich daar n ie t
aan ergeren is de film geen aanrader.
Enkel het begin en het einde dragen
nog sporen van Hackfords e n te rta in m enttalent. Tussenin bevindt zich
een hoop doffe ellende. Af en toe
k rijg e n we een dansnummertje, maar
helaas op a f g r ijs e lijk e popmuziek.
White NIghts is naiëve propagandafilm overgoten met een c u ltu re e l
sausje zoal enkel en alleen Amerikanen
dat kunnen maken.
WHITE NIGHTS *
CALYPSO, a lle uren
DomPer

Russen on
the rocks

De film die voor Amerika is wat BelgenHolland voor ons schoon landje betekent.
De goei tegen de slechte en wij, de goei
gaan naar Mexico of Nicaragua of Vietnam
of Congo of Rusland.
Het verhaal is simpel: tussen reclamespotjes voor Boss en Lamborghini door
wordt Rocky's vriendje Appolo doodgeslagen door een stoute Rus. Rocky krijgt
een weemoedige blik in zijn trouwe hondeogen, en met zijn staalharde kauwspieren

vertrokken tot een verbeten grijns broebelt hij tegen de Rus dat hij hem uitdaagt tot een matchke retour.
Om zich voor te bereiden trekt hij naar
Siberie, zogezegd om zich af te zonderen, terwijl iedereen toch weet dat het
daqr volloopt met verbannen Nobelprijzen
geneeskunde (een goed verstaander.... )
De Rus ondertussen wordt in de turnzaal
van het Kremlin klaargestoomd door middel
van afbeulwerk op de meest afgrijselijke

De nieuwe lic h tin g a rtie s te n zal zich
voornamelijk kunnen u itle v e n op de
v r ije podia. En wie weet; misschien
z ijn ze voor één keer n ie t vervelend !
Éénmaal hun (on)kunde bewezen op de
planken, trachten de heren hun product
teverkopen . Daartoe z ijn INFO STANDS
voorzien. Hoewel die in eerste instant ie bedoeld z ijn voor een koperspubliek
(organisatoren en s o o rtg e lijk e n ) is
ook het grote publiek welkom.
Muziek, ton eel, dans, ballet,show en
acrobatie: dat mag u o.a. verwachten
van de 126 geprogrammeerde optredens.
Als u zich c u ltu re e l w il animeren (vervelen?) dan d rin g t zich een "weekendje
Gent" op. T e rw ijl ma en pa overtuigd
z ijn dat k in d lie f de ru s t van Gent
v e rk ie s t om een paar cursussen ( ! ) te
verzetten, heeft u a lle kans om een
leuker verzetje te plegen.
PROGRAMMA : de beurs loopt van do 6/2
en met zo 9/2
- VRIJ PODIUM: doorlopend van 12 to t 24 h.
- INFOSTANDS: van 11 to t 22 h.
DomPer
Na een tijdje worden de liefdesspelen
van de protagonisten dan ook ongeveer
even interessant als het paringsgedrag
van de wandelende tak. Het blijft allemaal wel luchtig en amusant, maar of
dat genoeg is om de banaliteit te overwinnen?
De acteurs verdienen wel een pluim, om
in het koude zaaltje van theater Verticaal een uur lang halfnaakt rond te huppelen op scène moet je al behoorlijk
gedreven zijn. Die koude helpt anders
wel om de ambiance erin te houden bij
de toeschouwers, je kunt met je voeten
trappelen, in je handen wrijven. Zoals
iedereen weet allemaal uitstekende
middelen om het insluimeren te voorkomen.
Als ü dèt echter kunt verdragen, en als
U van toneel weinig meer verwacht dan
wat licht divertimento en een vleugje
sex, dan is dit nog best te genieten.
JDC

machines en spuitjes hormoon. Rocky
daarentegen traint op volstrekt natuurlijke wijze: hij hakt bomen om, smijt
met stenen, trekt op handen en voeten
een slee voort, doet aan celibaat,
draagt een juk... Kortom, het beste
spectakel in dat genre sinds "Jezus
Christ Superstar".
Het belangrijkste in deze film is echter
dat voor het eerst blijkt dat Stallone
een dubbelcineast is; deze prent bewijst
duidelijk zijn latente communistische
sympathieën. Hij toont ons een Siberie
dat eruitziet als een Zwitsers skistation:
iedereen rijdt er met een Mercedes. Bovendien laat hij de Rus bijna winnen,
slechts na vijftien ronden slaat hij
hem alle tanden uit de bakkes (jammer
genoeg nit in sensurround).
De film eindigt natuurlijk met een boksmatch, zoals het hoort (nonkel Ronald
zat al een halfuur in zijn zetel te wippen van ongeduld). Wat valt er nog meer
te zeggen, Rocky wint natuurlijk, hij
heeft de film zelf gemaakt. En weer
blijken zijn communistische symphatieën:
om een of andere totaal onbegrijpelijke
reden begint het Russische publiek na
een tijdje "Rocky" te scanderen,met een
Russisch accent dan nog, en als zijn
tegenstander uiteindelijk in een hoekje
ligt te bloeden krijgt hij zelfs applaus
van Gorbatsjev (wij zélf gezien).
TD C

g ra n d io s o
Lina WertmüIIer maakt .eigenzinnige film s ,
zó z e lfs dat ze n ie t eens in a lle film lexikons voorkomt. Nochtans verdient ze
be ter. Vooral met Film d'amore e d'anarchia kreeg ze enige bekendheid, een film
over een plattelandsjongen d ie , om de
dood van een vriend-ana rchist te wreken,
naar Rome tre k t om er Mussolini te vermoorden.
Nu loopt Pascalino, sette belezze in de
bioskoopzalen, wat in de o n d e rtite lin g
mooi wordt vertaald als Pascalino, heetzak. WertmuTler schuwt ove rdrijving en
n ie t, evenmin als een b iz a rre , typisch I taliaanse humor. Pascalino doodt een
pooier omdat die z ijn oudste zus hoer
l i e t spelen met de b e lo fte haar la te r te
zulle n trouwen. H ij wordt veroordeeld en
tijd e n s het voorarrest v rije n de advokaat
en de baas van Pascalino ook maar de moeder en de andere zes zussen op. Pascalino
laBt zich zot verklaren om aan de doods tr a f te ontsnappen en v ie r ja a r la te r
komt h ij , na eer nieuw psychologisch ond e rzo e k,« rij doop<2ich v r i j w i l l i g als
soldaat te melden.
B ij de beginbeelden zien we Pascalino samen met een andere deserteur door de bossen langs de R ijn trekken. (Het voorgaande wordt in flash-backs ve rte ld ) Ze worden echter aangegeven en komen in een
koncentratiekamp te re ch t. Pascalino is
van plan om tege,elke p r ijs in leve te
b lijv e , en die p r ijs is hoog en vooral

zwaar, aanqgzien h ij z e lfs de loddervette,
a a r ts le lijk e kampleidster probeert te verle iden.
Pascalino is harder en cynischer dan Film
d'amore e d'anarchia. Giancarlo G ianini,
Wertmüllers vaste akteur, speelt h ie r
n ie t de naïve boereknul, wel de zelfbewuste pater fa m ilia s , de tragishe held en
te n s lo tte de onderkruiper, waarmee h ij bew ijs t dat h ij é11e ro lle n aankan. Grandioos, net als de muziek van Enzo Ianacci,
die vaak iro n isch de beelden begeleidt:
zo hoor je tijd e n s de vlu cht van de twee
deserteurs een opwe 'ckende mars, o f t i j dens de proloog (één snelle montage van
beelden die oorlog en ve rn ie lin g tonen)
een Ita lia a n s chanson met als veel betekenend re fre in "oh yeah!". Een aanrader!.

W.W.?

P aris, Texas betekende de grote doorbraak
voor Wim Wenders, die daardoor samen met
Fassbinder de meest bekende hedendaagse
Westduitse regisseur werd.
Steeds weerkerende thema's b ij Wenders
z ijn de psychologische en fysische ontw ric h tin g , gesymboliseerd door het rondreizen (vandaar dat men z ijn film s ook
roadmovie's noemt), de fa s c in a tie voor
en la te r de tweeslachtige verhouding met
de Amerikaanse k u itu u r, to e v a llig e ontmoetingen en vriendschappen die wel t i j d e lijk z ijn maar toch hechter dan familiebanden, het kind, en te n s lo tte het
onvermogen van de lie fd e tussen man en
vrouw. Pessimisme en e k s is te n tië le eenzaamheid, dus. Nochtans is er een evolut ie merkbaar in het werk van Wenders en
ju i s t daarom is een retrospektieve zo in teressant. In P aris, Texas, bijvoorbeeld
is er al een zekere toenadering t o t / l i e f de voor de vrouw en naar Wenders z e lf
zegt zou h ij nu een liefdesverhaal draaien.
Ook een konstante in Wenders1 film s is een
onkonventionele verhaalvorm en een eksperim entele kameravoering. Wenders' personages gaan op zoek naar hun verleden en
Wenders z e lf gaat op zoek naar de bronnen
van de cinema, wat zich u i t in ve rw ijz in gen naar s c h ild e rije n , bekende film s en
cineasten (Ray, L a n g lo is.F u lle r) net als
in het gebruik van video, TV en het laten
akteren van film g ro te n . D it laatse tre k t

Le roi se meurt,
vive lonesco....
Bérenger I is de koning van een in verval verkerend rijk. Het stuk gaat over
zijn laatste uren en zijn dood. De koning
en zijn hofhouding zijn in deze contekst
slechts archetypes, maar de vormgeving
is klassiek. De regie was in handen van
Franz Marijnen.
Het NTG heeft de publieksprijs voor
1985 gekregen voor dit stuk, maar ik
kan mij niet van de indruk ontdoen dat
men hier eerder een veilige dan een
kreatieve keuze gemaakt heeft. Niet dat
er slecht geacteerd wordt, integendeel
zelfs, naast Jef Demedts als Bérenger
zijn Chris Boni, Alexandra van Marcken,
Nolle Versyp en Cyriel van Gent best
genietbaar, alleen de prestatie van
Magda Cnudde valt nogal tegen. Het stuk
zelf heeft echter duidelijk zijn beste
tijd gehad. In 1962 was dit nog avantgarde, nu komt het al ietwat oubollig
over. De personages cirkelenmet heel hun
zwaargeladen symboliek rond de stervende
koning, zonder ooit meer te bewerkstelligen dan een zweem van emotie.
Het wordt allemaal zeer vakkundig gebracht, maar de ogenblikken dat de tragiek van het sterven het anecdotische
overstijgt zijn zeldzaam. Te zeldzaam
in elk geval om hier een boeiende voorstelling van te maken. Men kan zich dan
ook afvragen in hoeverre het absurd
theater nog actueel is. Het absurde is
een deel van ons cultuurpatrimonium geworden, we zijn ermee opgevoed, van
roadrunner tot Monty Python heeft de
televisie ons absurditeiten in het strot
geramd die we zonder veel pijn doorgeslikt en verteerd hebben. Ionesco zal
geen klassiek acteur worden, denk ik,
maar is dat zo erg? De continuiteit
van het genie in tijd en ruimte is tenslotte ook maar een mythe als een
ander.
JDC

h i j z e lfs t o t het ekstreem door in Ligh tning over Water: N ick's Movie, waarin h ij
de slepende zie kte en de dood van Nicholas Ray re g is tre e rt.
Wenders'film s z ijn n ie t van de gemakkeli jk s t e . P aris, Texas is w a a rs c h ijn lijk
de meest Amerikaanse , en dat n ie t in het
minst door de kalssieke vehaalstruktuur
en het emotionele aspekt dat in de andere
Wenders-films minder aan bod komt. Niet
al z ijn film s z ijn touwens even goed geslaagd omdat ze soms te theoretisch en te
pretentieus z ijn . Maar het b l i j f t de moeite . Nog te bekijken in Theater V e rtika a l,
aan de H uidevetterskaai, z ijn :

10.02: 20u00:
22u30:
11.02: 20u00:
22u30:

Die Angst des Tormanns
Alice in den Städten
Falsche
Be we g u n g
Nick's Movie + Room 666
ag

studio
skoop

PROGRAMMATIE STUDI0SK00P
VAN 6 TOT 12 FEBRUARI
20.00 uur : THE FRENCH LIEUTENANT'S
WOMAN - Karel Reisz
22.30 uur : LIQUID. SKY - Slava Tsukerman

