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HCT B1AD VAN PAPIER
sexofeminisme

eindelijk

vulsels

Ware het niet van de
stische titel op pagin«.
men had ons kunnen verdt
ken van feminisme. Zover
lieten we het dus niet komen. Vrouwetongen op p. 2.

Wij hou d e n er aan uw dagje
te verpesten. Zo w illen
wij het met u persé even
hebben over examens. Walgelijk v a n ons, niewaar.
Zo zijn we. Pag. 3.

Germasnaarmin n a m a a n m o e d o m
tespringen. Het gemeenschappelijk element ? Eén
woord : kuituur. Een beetje op 2, een beetje op 3
en de rest op 4.
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sociale raad

..

N E T GERED VA N D E G ALG . ..
Op de Sociale Raad stonden enkele agendapunten die zeker voor animatie konden
zorgen: had de studentenbeheerder Suys al
dan niet fraude gepleegd?, worden de homes
gemengd en vuil?, welk standpunt zal de
Sociale Raad innemen rond de regeringsmaatregelen?

Het voornaamste punt op de agenda was de
vraag of de studentenbeheerder fraude had
gepleegd, en of dit voldoende zou zijn
voor het ontslag als beheerder, Indien dit
laatste zou gebeuren, zou dit wel een historisch precedent zijn, en in de eerstkomende weken veel stof voor diskussie geven.
Welke was nu precies de beschuldiging? De
lezers zullen zich wellicht de recente beschuldiging door de studentenbeheerder Suys
aan het adres van MLB (Marxistisch-Leninistische Beweging) en AIB (Anti-Imperialistische Bond) herinneren. Later kwam even-

PR O TEA

wel tot uiting dat Suys ook enkele facturen van de betrokken bewegingen, gedateerd
op 1985, niet onder het budgetair jaar '85,
maar bij '86 had ondergebracht. Voor MLB
betrof het een factuur van 30.000 Fr, voor
AIB 12.250 Fr. De beide verenigingen hadden
elk nog maar een goeie 10.000 Fi opgevraagd
in 1985, terwijl ze recht hadden op een
kleine 30.000 Fr. Door alles naar 1986 door
te rekenen was meteen een grote hap gezet
in hun budget voor dit jaar, en voor MLB
is het zelfs al op. Dit alles terwijl het
LVSV, CDS, KUC, Europakring en 'T Zal Wel
Gaan zonder enig probleem méér kregen dan
wat budgetair was voorzien.
Het leek dan ook voor velen waarschijnlijk
dat Suys op een subjectieve manier was
tewerk gegaan, en daarop had Tijl Maes het
ontslag van Suys gevraagd.

versu s ?

Als rechtvaardiging bracht Suys naar voor
dat de facturen dan wel in 1985 mochten
gedateerd zijn, maar dat de betrokken firma
ze hem pas op 13 januari had overgemaakt.
Dit werd op zijn beurt betwist door Tijl
laes. In deze sterk verhitte diskussie
ielen dan ook woorden als leugenaar edm.
Kort vóór de vergadering van de Sociale
Raad was ook bekend geworden dat nog meerdere andere progressieve verenigingen
hetzelfde lot als AIB en MLB hadden ondergaan, en dit eveneens heel wat van hun
werkingsmiddelen voor 1986 wegnam. Dhr.
Martens, de boekhoudkundige specialist van
de Sociale Sektor moest Tijl Maes bijtreden, waar deze stelde dat er fouten waren
begaan tegen de regels van de goede boekhouding. In de rand van de Sociale Raad
wordt dan ook de vraag gesteld ofhet nog
langer te verantwoorden is dat een student
de boekhoudkundige verantwoordelijkheid
krijgt over enkele milioenen Fr, en dit niet
beter zou worden voorbehouden voor een
vaste kracht met een degelijke boekhoudkundige ervaring.
Toen het op stemmen aankwam, werd de situatie er niet duidelijker op: er werd niet
gestemd over de vraag of de beheerder fouten had begaan, maar er werd meteen de
vraag gesteld of er redenen waren op de beheerder te ontslaan. We laten het aan de
lezer om het resultaat van de stemming te
interpreteren: 2 afwezige leden, 2 blancostembiljetten, 1 onthouding, 2 stemmen
vóór ontslag, 3 tegen ontslag. Besluit: de
beheerder wordt (nog?) niet ontslagen.
Het volgende punt op de agenda's betrof de
studentenhomes: er was enerzijds de vraag
om een gemengde (M/V) bewoning in te voeren in enkele homes, en anderzijds zouden
de huurprijzen voor het academiejaar 185^86
niet worden verhoogd, mits de kamers niet
meer door het personeel zou moeten worden
gekuist. Beide punten hadden al een lange
voorafgaande diskussie binnen de homes
doorstaan, en vooral de afschaffing van de
reiniging door het personeel stootte op
heel wat weerstand. Wanneer er wat meer
ruimte in Schamper beschikbaar wordt, komen
we op beide punten nog eensuitgebreid terug. Intussen delen we je wel mee dat de
beide punten door de Sociale Raad werden
aangenomen.
Ook de gewetensbezwaarden die in dienst
zijn bij de sociale sektor kregen weer
enige aandacht. Tot op heden werden hun
transportkosten niet terug betaald, en dat
bleek niet in overeenstemming met de wetgeving. Deze leemte werd nu opgevuld.

De aandachte lezer zal zich wellicht al
de vraag hebben gesteld waar de Gentse
Studentenraad (GSR) is gebleven. Het
antwoord: de laatste vergadering ging door
op 15 januari.
De eerstvolgende vergadering was gepland
op 12 februari, maar er viel niets te bespreken, geen agenda dus, en geen vergadering.
Dan maar een nieuwe poging ondernemen op
5 maart. Of dat de reden was, weten we
niet, maar de linkerzijde van het politieke
veld in de GSR had precies deze vergadering
uitgekozen voor een boycot, en dit terwijl
Protea ook een opmerkelijk optreden had
gepland, vergezeld van hun huisfotograaf.
In de wandelgangen vernamen we immers dat
VVS-SVB al enkele dagen vooraf wist dat
Protea een prikaktie had gepland, en hen
dan ook voor schut wilde zetten. Daarom
werd een techniek gebruikt die ook in d'
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grote politiek wordt gebruikt: buiten blijvan als de rest niet met voldoende personen aanwezig is. Vergadering dus een week
uitgesteld. Protea stapte een half uur na
de korte vergadering de zaal binnen, vraagt
naar de voorzitter van de GSR, en stelt
vast dat de zaal intussen al is ingenomen
door alles behalve de GSR. Enkele meters
verder stonden de achtergebleven GSR-leden
het uit te brullen.... Protea droop met
een lang gezicht af. Het zit die mensen
ook nooit mee.
Intussen blijft de GSR zich verder slepen.
Van de 24 leden waren er op 5 maart 8 in de
zaal, en 8 in de gang. De rest vond het
blijkbaar de moeite niet meer. Wat een verschil met het grote enthousiasme, waarmee
het orgaan in het begin van dit jaar in
werking werd gesteld. De gevolgen zullen
wellicht niet uitblijvenf
P-D. Cumul

Het laatste belangrijk punt op de agenda,
was de stellingname door de Sociale Raad
in verband met de regeringsmaatregelen
betreffende het onderwijs. Dat dit punt op
de agenda stond, viel niet bij iedereen in
goede aarde: het punt was op de agenda
geplaatst door de voorzitter, Bernard Mazijn, die zich baseerde op de tekst van het
Nationaal Aktiecomité dat op 19 feb. in de
VUB doorging. Door student Bohyn werd de
neutraliteit van de voorzitter in vraag
gesteld. Er werd dan maar overgegaan tot de
stemming over de vraag of de materie tot de
bevoegdheid van de Sociale Raad behoorde,
en dit op vraag van Van Biesen (ACLVB-afgevaardigde). Resultaat: 2 onthoudingen, 3
tegen, 3 voor (o.a. de voorzitter). Na wat
diskussieren over de interpretatie van deze
stemming, werd dan maar een werkgroep opgericht die de tekst nader moet onderzoeken,
en het resultaat op de volgende vergadering
van de Raad moet voorleggen.
Dit is op 27 maart, enhet belooft nu al
weer een warme vergadering te worden.
P-D-Cumul.

Stel, U bevindt zich in een tamelijk
sereen gedecoreerde ruimte. Relatief
comfortabele klapstoelen zijn in een
cirkel, omhooglopend, rond een centraal amfitheater gegroepeerd. De
vloer is bedekt met een zacht, geluiddempend'blauw voltapijt. Die ruimte
zit halfvol met deftig (mm) geklede
dames en heren. Plots valt er een geladen stilte en een tiental mannen in
zwarte of rood en zwarte jurken
schrijden die ruimte binnen.
Uw normale slechte gedachten volgende,
verwacht U nu natuurlijk een reportage
over een travestiet show. Fout viezerds,
dit gaat over de uitreiking van de
eredoctoraten en het is allemaal heel
deftig en ernstig en vooral niet opwindend.
Vijf hooggeleerde heren deelden de
eer en het genoegen: Boris Piotrovskii,
prof. aan de Staatsuniversiteit (natuurlijk) van Leningrad en Directeur-Generaal van het Ermitage Museum te SintFeteroburg, Piotrovskii zelf was er
echter niet, hij werd vervangen door
iemand van de Russische ambassade. Het
tweede feestvarken heette André Tune
van de Sorbonne, door zijn promotor
prof. S. Fredericq beschreven als een
veelzijdige geest en beschermer van de

verkeersslachtoffers. Prof. Tune droeg
in elk geval de mooiste toga.
Daarna kregen we prof. Hans Göppinger .
van de Universität Tübingen (BRD), met
als promotor prof. Ghysbrecht, die als
eerste het lef had een beetje timbre in
zijn stem te leggen.
Prof. Donald R. Nielsen, van de University of California werd voorgedragen
door prof. M. De boodt, en prof.
Nielsen had iets te maken met Genetic
Engineering. Hij kweekte in de woestijn planten op zout water of zo.
De laatste gevierde werd voorgedragen
door prof. Aubin Heyndrickx en was zelfs
geen hoogleraar. Dr. Allen Stewart Curry
is verbonden aan het Home office, London
en werkt ondermeer voor Scotland Yard.
Dr. Curry pleegde ook de gelegenheidstoespraak, die tot onze verbijstering
niet eens gewoon grappig was, dan wel
briljant, verbijsterend spiritueel én
in goed Engels. Zoals ik al vermelde;
hij is geen prof. .
Hierop volgde het bandje met het Vaderlandsch lied en den Vlaemschen Leeuw,
en er was wéér niemand die "Vive la
république" durfde roepen.
Tijdens de receptie heeft de heer
Minister van Onderwijs Daniel Coens
(inderdaad ook aanwezig, samen met
Jean Pede, gouverneur Balthazar en
andere hoogwaardigheidsbekleders en
uniformdragers) wel even het effect van
zijn besparingen aan (in) den lijve
mogen ondervinden. De receptie was
namelijk vergelijkbaar met de show zelf:
de bellen waren allang uit de schuimwijn
en de schenkstertjes hielden toevallig
allemaal hun handjes en soms nog een
vaatdoek erbij over het etiket, en dat
is niet alleen tegen de et 'fpj.ette maar
ook weinig vertrouwenwekkend. Na een
paar (nou jaa) glazen van dat bocht zag
ik de smaakvol geklede echtgenote van
dr. Curry in alle kleuren groen. Koekjes
daarentegen heb ik niet gezien, m a r
gelukkig was er daarna nog een etentje
in het Pand, in selekte kring natuurlijk,
de universiteit is er voor de studenten.
De hamburgers bij Quick waren anders
ook niet mis.
JD C

Bij sommigen leeft blijkbaar de mentaliteit
dat een democraat in de allereerste plaats
anti-democratische elementen dient aan te
klagen. Dit is nodig, inderdaad. Maar het is
minstens net zo zeer nodig dat men zelf oprecht democratisch denkt en handelt.
M. Hooghe

STOP DE TIJD,
PAK M A ÏS EENS!

De uitlatingen van dhr. Tij! Maes in Schamper 222 getuigen van flink wat demagogie.
Het recept is bepoefd : wie kritiek uit op
het handelen van persoon X, is 'dus' meteen tegen de vereniging waarvan die persoon deel uitmaakt, en 'dus' ook tegen alles waarvoor die vereniging staat. In dit
geval : wie kritiek durft uiten op Tijl
Maes is 'dus' anti-democratisch. Ik vin dit
getuigen van onzindelijk denken.
Het is m.i. net zo onzindelijk de bezoekers
van de Brug te verplichten het afschuwelijke
video-apparaat aldaar te ondergaan. Net zoals het verplicht lidmaatschap van de Orde
der Geneesheren een inbreuk is op de vrijheid van vereniging, vormt het verplicht defileren onder dit hersenspoel apparaat een
inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.
Het vormt een aantasting van de persoonlijke
vrijheid van elke Brug-bezoeker. Blijkens
diens uitlatingen hieromtrent in het Gents
katern van Knack van 8 januari 1986, is dhr.
Maes verantwoordelijk voor de installatie
van dit onding.
Als dhr. Maes toch nog uit het democratisch
vaatje wil tappen : is het deontoligisch
verantwoord dat hij blijkbaar
a) als raadslid zetelt in de Sociale Raad,en
b) een min of meer bezoldigde functie uitoefent bij diezelfde raad ?
Is dit niet een vorm van ongeoorloofde belangenvermenging ? Een gemeenteraadslid mag
toch ook niet werkzaam zijn bij de gemeente?
Wat doet raadslid Maes indien een klacht
binnenloopt over personeelslid Maes ? Dienden de twee jobstudenten die de bal aan het
rollen brachten soms een klacht over hun
collega Maes in te dienen bij hun controleur
Maes ?

SDYS ME EENS
LEKKER AF.
Beste

redactie,

27 februari : dé dag in Gent zowel voor
fascisten, racisten, apartheidaanhangers
als voor anti-fascisten, anti-racisten,
anti-apartheidsaanhangers.
Na de betoging van 17.30 u mobiliseerde
deze laatste groep zich om 20.30 u met de
bedoeling de N.S.V.-betoging te isoleren
door hun slogans te overroepen. Aan het
Lippensplein gekomen, zagen we de N.S.V.
betoging voorbijlopen en scandeerden.
Stokken en voetzoekers werden vanuit de
N.S.V.-betoging gegooid, enkele vlogen terug.
Een anti-fascist uit Leuven nam een stok
"voor het geval de fascisten doorbraken,
dan had hij iets om zich te verdedigen als
hij afgeklopt werd." De stok terugwerpen
lag niet in zijn bedoeling. Die fascistendoorbraak gebeurde, iedereen liep een zijstraat in.
Twee personen met zwarte vesten aan, kwamen naar die Leuvense anti-fascist. Eén
ervan zei hem : "Wat is dat ? Je hebt dat
voor niets nodig, hé " en pakte hem de
stok af. Die jongen dacht dat het de BOB
was, ; ik herkende ons aller studentenbeheerder RAF SUYS.
Voor welke doeleinden hij die stok dan
gebruikt heeft, weet ik niet. De vraag is
of hij ook naar de fascisten aan de Roeland in de betoging geweest is om hun
stokken, helmen, stenen, voetzoekers te
vragen.
Of welke studenten vertegenwoordigt RAF
SUYS eigenlijk ?

vrouwenblad

Marieke Kindt

HET RIJK DER WIJVEN :

’’benen open & mond toe!”
Lilith is terug van weggeweest. Het
tweemaandelijks vrouwentijdschrift
stuurt weer een resem klassieke feministische grieven de wereld in.
Dikwijls terecht.

van sommigen om tot een erkenning
te komen van het huishoudelijk werkt
bezoldiging, om zelfstandigheid te
garaderen.

De vrouwenemancipatie taordert langt*
zaam. Steeds meer mannen willen de
vrouw weer netjes thuis. Hier en
daar verdedigen pedagogen de klas-*
sieke rollenstructuur, ditmaal in
het belang van het kind.

De man bewust maken van zijn eigen
onvrijheid zou de volgende stap
moeten zijn. Pas wanneer mannen én
vrouwen gaan inzien dat ze geen van
beiden belang hebben bij de huidige mentaliteit, zal er echt iets
veranderen.

Dit zijn enkele aanwijzingen die
laten uitschijnen dat üe vrouwenemancipatie nog weinig gediend is
met een klassiek feminisme. In
plaats van zich blind te staren op
wat er allemaal fout gaat, zou men
er beter aan doen zich eens te bezinnen over de nieuwe tendenzen,
zoals het masculisme, of de strijd
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, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 3e ver * :ping.
Lezersbrieven zijn welkom op bovenstaand
adres. Naamloos is waardeloos. Op verzoek
en bij ernstige motivering laten wij uw
naam weg.
SCHAMPER wordt gekontroleerd door de redaktieraad die bestaat uit 2 leden van
de Gentse Studenten Raad (Tom Hemelaer
en Patrick Defreyne : secretaris) en 3
leden van de redaktie (Ann Geeraert, Peter Hostens en Geert Huysman : voorzitter) . Klachten omtrent de inhoud en het
beleid van dit blad moeten ter attentie
van de verantwoordelijke uitgever-voorzitter aan de redaktieraad op bovenstaand
adres verstuurd worden.
Advertentiedienst : voor alle inlichtingen zich wenden tot SCHAMPER-REKIAME;
Sint Pietersnieuwstraat 45, 9000 GENT.
HOOFDREDAKTIE : Peter Hostens
VERANTW. UITG.: Geert Huysman
REDAKTIE : Hilde Blondeel, Dominic Pertry, Wim Tessier, Rudi Moreels, Inge
Verbeke, Ludwig Apers, Frank Colman,
Klaus Van Isacker, Wim Cooremans, Patrick Defreyne, Jan Du Chau, Ann Geeraert,
Geert Joris.

Wat het feminisme vandaag bereikt
heeft, is dat de doorsnee vrouw vandaag gaat werken, thuiskomt en de
(haar) vloer begint te dweilen,
aardappelen te schillen en babyluiers te verversen, terwijl haar
echtgenoot de krant leest en even**
tjes helpt met de vaat, in de waan
dat hij zo de huishoudelijke taak
heel wat verlicht. Of is het om
zijn geweten te sussen?
Kleine meisjes leren nog altijd
aandacht te hebben voor de organisatie van het huishouden (timing,
boodschappenlijstje, gezonde voeding). Hen wordt de verantwoordelijkheidszin ingepompt,terwijl hun
broertjes nooit schuldgevoelens
zullen hebben over een niet opgemaakt bed, maar dan wel getraind
worden om de stoere bonk uit te
hangen a la A-team en de zachte
jongetjes uit te lachen.
Moedige mannen die zich niets aantrekken van al dat gegiechel en
zich torten zoals ze zijm"vrouwelijk " . T e beklagen de vrouwen
die persé carrière willen maken
omdet ze in willen zijn. Dit betekent niet dat we "zwakte" aanmoedigen, integendeel» zelfstandigheid blijft het streefdoel voor
elke mens die bevrijding nastreeft
van dwaze normen. Anders gezegd»
van "emancipatie van de vrouw"
over "emancipatie van de man" tot
"emancipatie van de mens".
Lilith is (zoals ze zelf beweren)»
een blad voor vrouwentongen. Toch
goede artikels. Misschien iets voor
uw lief, juffrouw?
Lilith, tweemaandelijks tijdschrift
60 BF.
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IS MAREELS
IM P O T E N T ? ?? ?

tjL.ce\o*v»c.

*

Een 8 voor Geert Mareels !

Een acht krijg je van mij voor je "poging"
tot objectieve (!?) verslaggeving ivm de
motie over apartheid !
Waarom die ene zin van mij "verkrachten"
en uit zijn kontekst halen ? De eerste tekenen (of sekwel ?) van een sluipende AIDS
hersenvliesontsteking of senilitas precox
... ? God behoede je !
Ondergetekende veroordeelde duidelijk apartheid, verplichte gescheiden ontwikkeling, schending van mensenrechten, politiek onrecht, enz ... Ik zat en blijf
echter zitten met de vraag waar de koppeling van politiek met wetenschap, kunst
en cultuur begint en eindigt.
Hoorde je dit werkelijk niet ? Was je zo
vermoeid ? Of was je stilo leeg ? ... Of
een beetje (vreselijk) boos dat wij onze
"geïnspireerde" initiatiefnemer (?) niet
als brave schapen hebben gevolgd ?
Je kunt beter, Geert ! Dat bewijs je met
andere "journalistieke" werkstukken in
ons aller Schamper. Each dawn is a new
beginning ...
Studentenvertegenwoordigster
in de Raad van Beheer,
Sabine Lepercque
PS : een tip : help me liever aan boeken
van prof. Van Bilsen, Breydenbach of anderen uit je blijkbaar goed gestoffeerde
Afrika-bibliotheek.
NVDR : De andere kant van het stukje
karton waarop deze brief geschreven
stond zal wel niet ter publicatie ingestuurd zijn. Liefste Sabine hoe
kom je erbij om een briefje te
schrijven op de ommezijde van het
programma van de uitreiking van de eredoctoraten ? Volgende keer op de
ommezijde van de agenda van de RvB ?
Doen !

,

co m p leet
v e to !
Eén dezer dagen richt ik mijn smeekbede tot de prinselijke góden der
zuchten. Laten zij nederdalen de toorn
over alle zeloten die bij de minste
sneeuwval onverdroten 'in de weer'
zijn om hun voetpaden smetteloos
en sans rancune met sneeuwplank en
dito borstel te steriliseren en daarbij zorgvuldig de hele klerezooi op
straat zwiepen. Om dan de dag nadien
deze onvoldragen stalagmieten met
de tuinhark te bewerken "want het
heeft weer min twaalf gevroren deze
nacht". Denken zij misschien dat hier
te lande Gent-Gent werd afgeschaft
omwille van de strenge kou en de
hevige sneeuw? Welneen!
De organisatoren zagen gewoonweg dat
het ofwel een reuzeslalom ofwel een
collectieve harakiri ging worden.
Jammer...Ik zag Schamper al blokletteren: "Het peloton kwakte in de
laatste rechte bocht massaal tegen
de vlakte" of "Vanderaerden breekt
met een triple salto het Zaïrees
record fietsdcrobatie en 3 sleutelbeenderen". Onze mannen zijn gehard
tegen alle omstandigheden, mijnheer!
Wanneer het volgens KMI-normen te
koud wordt, nemen ze gewoon de beenverwarmers van moeder de vrouw en
een veldfles ouwe klare mee. Trouwens, zelfs mijn duiven vliegen bij
zo'n weer. Na zes regeringen inleveren hebben wij op onze tanden leren
bijten en in ons eigen vlees leren
snijden, mijnheer! Maar tegen deze
embryonale ijsbergen op straat zijn
zelfs platte tubes niet opgewassen!
Neen, waarom blijven deze mensen
gewoonweg niet thuis, gezellig bij
de multi-functionele electrische
verwarmer met buitenvoeler? Gemütlich keuvelen over de gedaalde olieprijzen of over de toestand in
Burkina Fasso, of over de laatste
nieuwe mode van de beurs van Zoetenaaie? Zich doodergerend voor de
buis omdat die kemel toch wel dat
goal miste zeker of omdat Sue Ellen
croissants met ketchup at bij haar
laatste curettage? Of zoals elke
brave burger zijn leven riskeren
om bij Jan om den hoek een zak strooizout te bemachtigen?
Als iedereen voor zijn deur strooit,
gaat volgend jaar Gent-Gent toch door.
Ik weet nu in elk geval waarom Bob
Geldop NIET afkwam naar de uitreiking
van de eredoctoraten.
TWG

DEBAT :
ENGAGEMENT EN GESCHIEDSCHRIJVING
Sprekers :
J. Craeybeckx (prof. VUB)
H. Gaus (prof. RUG)
M. Reynebeau (journalist KNACK)
L. Wils (prof. KUL)
Moderator : Brigitte Raskin (historicus, hoofdredaktrice De Nieuwe
Maand)
Datum : Woensdag 19 maart, 20.00 u
Plaats : Auditorium D - Blandijn
Organisatie : Sociale Werkgroep
Geschiedenis.
Het hoort nu eenmaal als je filologie
studeert, dat je naast de lyriek en de
epiek ook de dramatiek bestudeert. De
meeste beperken de dramatiek dan tot de
lyrische of epische facetten, maar alles
wat met scene te maken heeft, vluschten
ze als de pest. Dit kan in elk geval niet
gezegd worden van het Engels toneel. Dit
jaar brengen ze, traditiegetrouw, een
Ayckbourn :'Table Manners'.
Ayckbourn is een meester in het tekenen
van de onderlinge relaties in 'a middle
class-family' op cynische wijze. In table
Manners komt een ongetrouwde schone en
haar schoonfamilie aanbod. Annie (de .1
dochter) zal een weekendje vrijaf nemen.
Sarah en Reg zullen op de zieke moeder
passen. Als Sarah te weten komt dat Annie op weekend gaat met haar playboyschoonbroer i.p.v. haar vermeende lover,
beginnen de poppen te dansen. Het weekend gaat niet door en de respectievelijke
vrouw wordt gemobiliseerd.
De regisseur D. De Corte probeert in dit
gegeven een dubbele realiteit te leggen.
De akteurs spelen hun rol : Annie een
beetje timide, Sarah de bazige tettertrien, Reg de pantoffelheld, Tom de lompe stomme veearts, Norman de swinging
playboy en Ruth de ambitieuse zelfbewuste zakenvrouw. Naast die realiteit spelen
ze het toneel op het toneel, het dóórtrekken van de fiktie van het teater. Weg met
het refereren naar de werkelijkheid, maar
het toneel, spelen op scene waar alles
mogelijk is en enkel spel en fantasie de
limiet zijn, aan de macht. In deze dubbele realiteit worden knipoogjes gemaakt
naar andere Ayckbourns, Once upon a time
in the West, de maanzieke uit Kaos,...
Voor het scheppen van een dubbele realiteit heb je verdomd goede akteurs nodig.
In het Vlaams beroepsteater heb ik slechts
een produktie gezien :'Kwartet', die deze
dubbele realiteit aankon. Hier zit nu het
grote probleem van De Corte, hij heeft
het nodige akteurspotentieel niet. De
Germanisten doen meer dan hun best,,hun
diktie is meer dan goed, maar op de scenegebonden wetmatigheden presteren ze onvoldoende. Het gevoel voor ritme, spaning en
precense ontbreekt hen gewoonweg. Hun
stemtimbre is af en toe juist en met het
overschakelen naar een tweede niveau hebben ze last, ze vervallen meestal in een
vergaand exhibitionisme. Je verwacht ook
dat de tafel het forum zal zijn waarrond,
op of onder de confrontatie zal plaatsvinden. Meestal gebeurt dit maar nooit
vergaand genoeg. Nooit zie je de tafel
uitgroeien tot een ring waarin alles uitgevochten wordt.
Wat nog in de regie ontbrak, was het cynisme van Ayckbourn. Regelmatig hoor je
de akteurs zeggen : 'We are doomed!'; we
zijn gedwongen onze rollen te spelen, we
kunnen niks anders. Deze interpretatie
van de tekst wordt weggewuifd en een
lichtvoetige, humoristische benadering
komt in de plaats. In dien het cynisme
en de dubbele realiteit perfekt doorgetrokken was, kreeg het publiek een voorstelling aangeboden die niet onder zou
moeten doen voor 'Kwartet' van Muller
in regie van Sam Bogaerts, een van de
beste produkties die dit seizoen in
Vlaanderen te zien was.
Hoewel ik zeker niet onbevredigd was,
integendeel, de grmanisten hebben me
aangenaam verrast, blijft in me een gevoel van machteloosheid over : 'Waarom
overtreden zij voortdurend de wetmatig-e
heden van het teater, als ze tekstueel en
conceptueel juist zitten, waarom?' Toch
hoop ik dat de Germanisten eens de teksten overboord zullen gooien en beginnen te
akteren. De enige vraag die dan overblijft
is : 'Zal D. De Corte niet tekort schieten als tekst en concept vervagen in een
visueel spektakel?' (frank colman)

examens

STA R T M E U P !
Ik ben mij er voldoende van bewust dat
de meeste studenten er liever niet aan
herinnerd worden. In elk geval weet elke
student die hier al meer dan één jaar
vertoeft -en het spel eerlijk speeltwelke primitieve terreur de examens veroorzaken. Dan moeten we bewijzen dat het
mogelijk is om op één maand tijd circa
3000 blz. te assimileren. Bewijs dat
niet iedereen levert overigens. Wat nagenoeg iedereen wel kan, is het vergeten
van 80’- en meer van de geblokte stof,
nauwelijks twee weken na de examens.
Wat op zich het sluitende bewijs is dat
de examens in hun huidige vorm achterhaald zijn. Alle pedagogen met gezond
verstand zijn het daar over eens, maar
niemand schijnt pienter genoeg om een
alternatief te bedenken.
Aan computers en andere wonderen van
deze tijd kunnen we alles opvragen wat
we erin hebben gestoken. De mens is,
naargelang zijn kunnen, wel in staat
om een aantal gegevens op te nemen maar
zijn output doet het niet altijd even
goed.
Het mag dan "godgeklaagd" zijn dat het
huidige opvragingssysteem fundamenteel
fout zit, toch zou een doekje voor het
bloeden geworpen kunnen worden in de
vorm van een billijk examenrooster.
Nu is het zo dat de pedel van de betrokken faculteit bij het samenstellen
van de regeling daarbij een quasi-discretionaire bevoegdheid heeft.
Slecht enkele restricties worden door
de regelmenten van de Raad van Beheer
opgeworpen;
1. De examens moeten in een bepaalde
periode afgenomen worden (1ste zit: van
mei tot begin ju l i).

2. Het examenrooster moet ten minste
twee weken voor de aanvang van de examens opgestuurd worden.
Deze termijn is te kort; sommige pedels
zien deze 2 weken eerder als een maximumtermijn. De roosters mogen wel 4 weken
op voorhand verstuurd worden, temeer
daar restrictie 3 vaak genegeerd wordt.
3. Er moet een evenwichtige spreiding
zijn zodat er voldoende voorbereidingstijd is voor elk examen.
Ook hier weer dezefde opmerking: alles
hangt af van de good-will van de desbetreffende faculteit en pedel.
Het is bekend dat in de geneeskunde en
in de psychologie de hogere jaarsstudenten zelf hun rooster mogen samenstellen,
binnen de opgegeven limieten uiteraard.
In de geneeskunde heeft men vaak een
ganse week tussen elk examen.
In de economie heeft een studentvriendelijke prof de computer ingeschakeld bij
het samenstellen van de regeling. Dit
heeft geleid tot een evenwaardige regeling voor alle economisten.
Maar andere pedels laten het minder
aan hun hart komen, zoals deze van de
Blandijn en Rechten bijvoorbeeld. Ik
houd het voorlopig bij de rechten, waar
ik niet alleen mijn broek verslijt.
De dienstdoende pedel Willems werd door
KRASS ook al in de Macro opgemerkt, waar
hij in witte of gele kiel zijn diensten
zou aanbieden. Part-time allicht.
Misschien de verklaring waarom de studenten pas 2 a 3 weken op voorhand hun
examenrooster krijgen opgestuurd. Vaak
is de spreiding van die ondingen erg verschillend van groep tot groep. Zo had
ik in de 2de kan (1ste zit) 6 examens
op 9 dagen, voor drie vakken (en nog
niet de minste) had enkel de nacht. Van
onze groep (een tiental) stonden dan ook
negen paraat voor de tweede zit.

De ene die het wel haalde had de regeling gewoonweg genegeerd.
Nu is dat niet allemaal Willems1schuld.
Bepaalde proffen zijn slecht twee weken
beschikbaar en kuisen dan hun "schup"
af aan één of andere buitenlandse trip,
die zonodig in de examenperiode moest.
Het is dan ook uiterst verwonderlijk
dat decaan Ghijsbrecht een voorstel
van de studentenvertegenwoordigers i.v.m.
de examenregeling van de agenda van de
faculteisraad schrapte. Het voorstel,
dat neerkwam op de participatie van
student en computer bij de regeling
werd toch besproken. Maar doordat de
studentenvertegenwoordigers geen concrete voorbeelden op tafel konden
leggen werden ze met een kluitje in
het rietje gestuurd. Wat ze daar gedaan hebben, weet ik niet, maar meer
dan een paar vage beloften hebben ze
niet gekregen. Nu treft hen geen blaam-r
de oproep tot hun collega's om onbillijke
regelingen in het verleden door te geven
werd compleet genegeerd.
Feit is wel dat de inschrijving nu relatief vroeg plaats vindt, zodat het
niet onmogelijk is dat een (gunstige?)
regeling tijdig in de bus valt.
De rechtsfaculteit is niet de enige met
klachten dienaangaande. In de Blandijn
schijnt men ook niet de pedel op handen
te dragen.
Daarom zou de Raad van Beheer zich eens
over volgende punten mogen bezinnen;
1. De eerste examenperiode verplicht
over (5 è 7 weken te spreiden.
Voor de tweede zit: 3 weken .
2. Minstens 2 vrije dagen tussen elk
examen, met een optie van drie dagen
voor de zware vakken.
3. De regeling moet 4 weken op voorhand in de bus liggen.
Indien men deze kwaal niet aanpakt,
dan riskeren een aantal studenten
mee te maken wat sommige vleeswaren
ervaren boven een rooster; met name
geroosterd te worden.
DomPer

GOOSSENS OVER MEI '68

GEEF M U M A A R M E ! 1 3 0 2 !
OP DE ROOSTER GELEGD

de kranten werd je alle dagen aangevallen,maar dat behoorde bij het spel.Die
kanonieke kranten schreven toen bv dat
wij de katolieke universiteit en de
Vlaamse strijd verkrachtten enzo.
S:
Martens beweert dat de SVB-studenten
uit de minder begoede milieus kwamen en
dat het ook dergelijke studenten waren
die de revolte maakten.

Twee weken na Paul Goossens over de
Morgen: Paul Goossens over zijn groots
en bewogen verleden (sic). Alles wat
hij ook al aan Mike verteld had, nu
in Schamper.
De Rudi Dutschke van Vlaanderen, de
goeroe van Leuven '68. De verantwoordelijke burger van nu. En hopelijk
wordt mei '86 even leuk als mei '68,
want geeft toe, februari is toch echt
te koud om karnaval te vieren.

S: Zag je op voorhand at één en ander afkomen toen je '67-'68 in Leuven was ?

PG: Net voor mei '68 losbrak stond er een
grote reeks in Le Monde onder de titel
"Frankrijk verveelt zich" en twee weken
later was het zover.De pers bleek er kompleet naast gekeken te hebben.Iedereen
trouwens.
Leuven was een uitzondering.Daar was het
sinds '65 regelmatig feest .Niet om de tema's van de kontestatie,maar voor Leuven
Vlaams.
S: U bent begin '69 voorzitter geworden
van het W S . Wat was toen de verhouding
tussen de studentenvakbond en het W S ?

PG: Dat was een nogal komplekse relatie.
De vakbond was niet representatief,maar
hij was wel de meest dynamische,de meest
militante.
Bovendien hadden we een groot prestige
omdat we de regering hadden doen vallen.
Er was wel wat tegenstand op dat kongres,
maar die was miniem.
S: Er zijn daar een aantal vrij polemische
krantenartikels rond geschreven.

PG: Ah, de kranten.dat is wat anders.In

PG: 't Zou mij verwonderen mocht hij dat
geschreven hebben.Maar het is altijd even
belangrijk om de geschiedenis te schrijven
dan om ze te maken.
Voor diegenen die toen bij SVB waren ging
die stelling zeker niet op.

Je denkt dan dat je het een en ander bent.
Nu kun je je die tijd nog moeilijk voorsten en. In Leuven zaten we voortdurend
met gasten uit Amsterdam,Berlijn, Ita1ië.
In Le Monde stonden pagina's en pagina's
onder de rubriek "La contestation ".
Uiteindelijk zaten we meer in Parijs en
Amsterdam dan in Leuven.Er waren trouwens
quasi-vaste busdiensten die naar Parijs
gingen om mei'68 mee te maken.
Dus dat klimaat was helemaal anders.
En je bent dan wat doorgedraafd en dan wil
je de maatschappij kompleet veranderen.
Nu is gebleken dat dat allemaal niet zo
simpel is.Om in de structuren een aantal
dingen te veranderen moet jekompromissen
sluiten.Het vraagt ontzettend veel werk om
een aantal elementaire dingen af te dwingen.

S: Wat betekenden meer partijpolitiek
gesteunde groepen ,zoals CDS en VNSU,
na '70 nog 7

PG: Na '70 ? Dat weet ik niet meer,ik
ben eind '69 in het leger gegaan.
Maar het klimaat was toen gans anders,
waarschijnlijk veel linkser dan het klimaat nu in de studentenwereld.We waren
een massabeweging.Weken aan een stuk hebben we aktiviteiten gehad met honderden
en duizenden.De massa was belangrijker
dan diegene die het initiatief nam.Het
VNSU bv deed in Leuven royaal mee.
Echt verzet tegen ons kwam er maar uit de
ekstreemrechtse hoek,het VMO enzo.Tegen
die types hebben we nog echt gevochten.
Er is veel discussie en polemiek geweest,
maar dat kwam dan van buitenaf,van 't
Pallieterke en andere ekstreemrechtse
trammelant.
S : Rector De Somer heeft ooit gezegd:
Wie bij 20 niet links is heeft geen hart,
wie bij 40 nog links is geen verstand.Wat
denk jij daarvan ?

PG: Dat De Somer plagiaat gepleegd heeft.
Dat hebben nog anderen gezegd.
Dat is zo'n dooddoener,hé.
Je moet bepaalde risico’s durven nemen.
Wij waren niet links als we aan de universiteit kwamen,we zijn het maar geworden
door met een aantal dingen in konflikt te
komen.
En op enkele tijd boekten we grote successen .We zetten gans Leuven op zijn kop,
we deden op de duur een regering vallen.

CHAUVIN ?
De Nieuwe Snaar komt naar België !
Allen daarheen ! Unieke kans om deze getalenteerde wonderboys aan het
werk te zien ! Haast je, vooruit,
want zij vereren de Arteveldestad
slechts één dag met hun muzikale aanwezigheid !
Voilé. De loftrompet mag weer in de
doos. Deze voorbespreking is af, onze vaderlandse plicht is vervuld. Vaderlands, jawel, want deze drie snaren zijn zomaar eventjes Bélgen, zoals u en ik en gij en wij. En ze willen sant in eigen land worden, en
daar zijn ze volop mee bezig. Goed
drie jaar geleden Waren ze al ten
voeten uit in eigen land. Ze heetten
toen De Snaar. Sommigen kennen hen
misschien nog van de Gentse feesten
of dito gelegenheden. De heren critici besteedden toen echter weinig
aandacht aan hen, zodat ze een ommetjemaakten langs Frankrijk, Duitsland en Nederland om onderscheidingen, prijzen en stormachtig succes
te oogsten. En nu komen ze terug om
sant te worden. Dat belooft.
Aangezien de Belgische critici blijkbaar eerst door buitenlandse recensenten moeten gewezen worden op rastalent, nemen we hier enkele Nederlandse perscitaten over. Terug naar
de oude waarden, denken wij voor één
keer met de paus : leve het chauvinisme !
"Meesterlijke muzikale humor uit België : het trio 'De Nieuwe Snaar' bewees in het Almeers Roestbakteater
dat het met een accordeon, een viool
en een hobo wel degelijk mogelijk is
de lachspieren van tweehonderd nuchtere Hollanders overwerk te bezorgen'.'
"De Nieuwe Snaar : te dol voor woorden : de mengvorm van slapstick en
variëté stempelt het optreden van De
Nieuwe Snaar tot heerlijke gekte. "
"Bart Peeters en Urbanus zijn bepaald
niet de enige Vlamingen die iets uitstralen van een échte leukheid met meligheid als vertrekpunt."
"Typisch Hollands, het bestede bedrag
werd volledig uitgelachen."
Volstaat dit, waarde landgenoten ?
Neem dan de proef op de som : "LALA"
van en door DE NIEUWE SNAAR in de
Grote Zaal van de Vooruit, 18 maart,
20.30 u, 200 en 250 fr.
L.A.
PG: Ja, maar nu wordt het gevecht individueel geleverd.Als je hard studeert en
veel diploma's haalt dan kan je misschien
een job vinden .
Wij hadden toen geen problemen om werk
te vinden.dat was het laatste waar we
aan dachten.Sommigen bleven daar drie a
vier jaar hangen. Niemand maakte zich
zorgen,werk had je sowieso toch.
We zullen wel zien,zeiden we.Nu zijn we
met serieuze dingen bezig.
Cursussen bv,ik ben in mijn twee licenties
vijf keer naar de les geweest,denk ik.En
dan met veel bravoure examens gaan afleggen ,doen alsof je het kent.
Het uitgangspunt was dat je universitaire
vorming niet in de les gebeurde,maar daarbuiten.Dat is geen representatieve houding,maar velen leefden in die overtuiging.Het was natuurlijk voor een groot
stuk ook een modeverschijnsel.

S: Denk je dat bewegingen zoals W S - S V B
zichzelf aan het overleven zijn? Ze ocharme hoogstens een paar tie italien studenten
mobilizeren.

S: Heeft de studentenbeweging van toen
konkrete resultaten geboekt 7

PG: Ja , we waren een machtsfaktor.
We gingen bv met een delegatie Leuvenaars
naar Antwerpen.Een meeting organizeren,
een aula bezetten,hup,je had daar onmiddellijk een paar honderd man.Alle politici kwamen dan af en wij konden onze eisen
stellen.Er werd naar ons geluisterd,vaak
gedaan alsof.
Je was veel zeifbewuster,want je betekende als groep iets.
S: Hoe komt het dat dergelijke massabewegingen niet meer mogelijk zijn 7

PDG: Dat komt een stuk door de krisis
en het algemeen tijdsklimaat,denk ik .
S: Nu heeft men ,objektief gezien,eigenlijk veel meer redenen om te kontesteren .

PG: Kweenie.Het is kompleet anders om nu
te werken.
Kijk,in 68 waren er olympische spelen in
Mexico en net daarvoor was er daar een
opstand geweest.Wij hadden ontdekt dat er
ergens een relatie was tussen de KUL en
een of andere officiële Mexicaanse instantie.Een hele dag hebben we het rectoraat bezet om te eisen dat die relatie
werd verduidelijkt.De meest externe zaken
die niks meer met een konkrete studentensituatie te maken hadden,pakten we aan.
Men vond dat de moeite waard
Op de duur deden we oproepen naar het
middelbaar onderwijs om in staking te
gaan en tot onze grote verassing werd
dat opgevolgd.Met duizenden zijn ze toen
op straat geweest, van alle katolieke
scholen.
Dan had je ook nog de hele provooestand
in Amsterdam.Niks is leuker dan zich tegen het gezag af te zetten.
We deden iets en als ze niet reageerden
gingen we een stap verder tot ze het wel
deden.Dat was de kunst van de provocatie.
Jaja,wijze nostalgie.
Geha,LVC, DomPer,jdc .

0 : kompleet af te raden
* : als u niets beter te doen heeft
** : is reeds de moeite waard om gezien
te worden, maar niet onontbeerlijk
*** : goed, boven de middelmaat
**** : absolute aanrader
***** : meesterwerk, o wee, as u niet
gaat kijken

boordevol

PLENTY is een film die al een paar weken loopt in Decascoop en vooral gepersonaliseerd wordt door MERYL STREEP.
Het fenomeen Madonna indachtig, voelden
ook STING en TRACEY ULLMAN zich geroepen
tot het grotescherm. Hun debuut in Plenty
is vrij opmerkelijk, vooral Ullman heeft
er een handje van mee. Ondanks het pracht
acteerwerk is Plenty geen overtuigende
ervaring, meer nog: hij is zonde van
de acteursprestaties en mooie fotografie.

Streep is tijdens WO II een Engelse koeriester in Frankrijk en schuwt het niet
om met de eerst vorbijpasserde mannelijke
collega het bed te delen.
Kort na de oorlog verliest ze haar echtgenoot in Brussel (hartaanval, bestond
toen ook al). Ze is daar niet erg rouwig
om, want eigenlijk was de dode haar echtgenoot niet. De hele maskerade dient om
de Engelse ambassade in Brussel niet al
te zeer te schoqueren. Weet ook dat de
scènes echt in Brussel zijn opgenomen.
Streep vertrekt dan naar Engeland waar
ze haat samenhokken met de hippe Ullman.
Meryl houdt er minnaar op na die ze in
Brussel heeft leren kennen. Maar het
kleinburgerlijke typetje zal het niet
lang uitzingen met de vrijgevochten
Meryl Streep . Ze is zelfs zo onconventioneel dat ze aan Sting een kind
vraagt, zonder dat er daarom sprake
moet zijn van een relatie. Sting wil
wel een duurzame betrekking, maar daarvoor is Streep niet te vinden. Bovendien is ze wat labiel en tracht ze het
evenwicht weer te vinden bij de man
die ze in Brussel leerde kennen. Tot
daar is de film sfeervol en best te
doen. Probleem is dat regisseur SCHEPISI nog een uur er mee doorgaat.
Het scenario wringt zich in alle mogelijke bochten; losse scènes zonder
samenhang waarin veel gepalaverd wordt
en weinig gezegd. De prent wil eindigen met een sterk gelouterde Streep, maar
martelt alleen de toeschouwer.
Het is jammer dat een productie met zoveel goede ingrediënten langzaam maar
zeker het moeras van de verveling inzinkt.
PLENTY : *
Decascoop

DomPer

tot nu
toe toch

De beste Amerikaanse film die ik in
1986 (tot nu toe toch) zag, was ongetwijfeld JAGGED EGDE. Dit zegt echter
meer over malaise van de recente Amerikaanse producties (Rocky IV etc.) dan
over de kwaliteiten van Jagged Edge.
Toch is deze oer-Amerikaanse film gerust aan te bevelen.
JEFF BRIDGES (Against all odds) is
de echtgeoot er enige erfgename van
een gefortuneerde blonde dame, die
niet te veel in deze film te zien is
want ze wordt in de openingsscène vermoord met een gekarteld mes. De moordenaar kunnen we niet herkennen, die is
immers helemaal in het zwart getooid.
Voor de openbare aanklager PETER COYOTE
lijdt het geen twijfel dat Bridges de
moord heeft gepleegd. Als hij dan ook
nog een bezwarend getuigenis vindt,
gaat hij over tot de vervolging voor
de rechtbank. Coyote is een ambitieus
man en wil senator worden, het lijkt
er dus op dat hij deze zaak als springplank wil gebruiken. Bovendien is er
een persoonlijke vete tussen de twee

mannen: Bridges, hoofdredacteur van
een krant, heeft immers ooit eens een
onaardig stukje over Coyote geschreven.
Pridges laat zich verdedigen door een
vrouw ( GLENN CLOSE) en wat te verwachten
was gebeurt ook; ze "vallen in liefde".
Aanvakelijk is Glenn Close rotsvast
overtuigd van Bridges1 onschuld, maar
ze komt tot de vaststelling dat hij
haar manipuleert. De regisseur MARQUAND
laat ook de kijker lang in het ongewisse
van de juiste toedracht en zal pas in
een adembenemende finale open kaart
spelen.
Hoewel Marquand niks nieuws brengt en
dus zijn plaats onder zon verdient, houdt
hij de kijker tot het einde in de ban.
Daarvoor mag hij dan wel de scenarist
danken, hoewel het scenario wat ruikt
naar de betere week-end film. De montage is snedig en mijdt lange en vervelende shots als de pest. De film is
professioneel en routineus vakmanschap
die de voorkeur verdient boven sommige
cinefiele gedrochten, waar men u twee
uur lang ergert met een handvol nieuwe
ideeën.
JAGGED EDGE ***
Decascoop
DomPer

KOERAZIE TE VEEL !
Waar het NTG niet ingeslaagd is of wat
zij niet aangedurfd hebben, dat doet
teater Malpertuis wel. ?ij brengen tot
5 april 'De Moed Om Te Doden' van LARS
NOREN in het Arca-teater, zoals het
hoort gebracht te worden. Een voorstelling die iedere teaterliefhebber moet
gezien hebben.
De verhouding tussen enerzijds de vader
en anderzijds de zoon is het gegeven
waarrond deze meer dan drie uur durende
produktie is opgebouwd. De zoon, Leslie
De Gruyter, voelt zich beperkt en gedwongen door de vader, Dries Wieme, die
slechts op bezoek is. Zelfs zijn vriendin, Ingrid De Vos, ontsnapt niet aan de
grijpgraage handen van de oude eenzame

■tig en op zijn qui vive. De vader daarentegen wandelt rustig rond, vertelt
over vroeger toen hij kelner was, is
soms pedant en zeurt tegen zijn zoon,
kortom je weet hoe oude mensen zijn.
■liier is een van de grote pluspunten van
deze voorstelling, de akteurs, behalve
Ingrid De Vos,spelen de ziel uit hun
lijf, ze brengen de personnages zo levensecht dat de herkenbaarheid van de
situaties bijna levensecht worden. Je
voelt aan de liijve de ondraagelijke
spaning van het stuk. Ze grijpt je en
je blijft met een beklemmend gevoel zitten. Ook jij kon de zoon zijn! Te meer
dat de absurditeit van het gegeven, de
misgroeide relatie en het willen kwetsen zonder ophouden, soms zo banaal lijkt,

vriendjes
van de maan
LES FAVORIS DE LA LUNE van Otar Iosseliani was één van de toppers tijdens het Gentse Filmgebeuren, toch
voor die kleine groep gunstelingen die
deze prent mochten aanschouwen. De titel alleen al!
Les Favoris is een ongewone film, een
mozaïk van situaties en personages die
bijeengehouden worden door een rode
draad, gevormd door een porseleinen
Sèvre-servies en een naaktportret. Beide werden in de vorige eeuw gemaakt met
veel zorg en liefde, maar anno 1984 is
daar weinig van overgebleven: het enige
belang dat die kunstwerpen nog hebben
is hun geldwaarde. Het schilderij wordt
bij elke diefstal uit de lijst gesneden en wordt dus maar kleiner en kleiner, het servies wordt steeds schaarser

man. Maar wat de zoon ontbreekt is :
'De moed, de moed om te doden'. In een
prachtige slotscène zie je hem vechten
tegen zichzelf en zijn vader. Pijnlijk
hangt het zwaard van Damocles boven de
hoofden van de akteurs en prangend wordt
de vraag gesteld :'Wie zal wie doden?'
Ook in het dekor is deze dreiging weergegeven. Alles speelt zich af in een benepen zolderkamer, vuilblauw met dorre
bladeren op de grond. Alhoewel het de
kamer van de zoon is, zit hij voortdurend in een hoekje, nagel bijtend, onrus-

en komt tenslotte in scherven terecht
brij een hoer en een stel dieven. Hoeren, dieven, clochards, parvenu’s, een
popgroepje en kinderen die miniatuurvolwassenen zijn, dat zijn de personages. Maar wie is tenslotte wie? De hoer
is ook dievegge, de parvenu's scharrelen aan één stuk door, net als de dieven, de popzangeres is even snobistish
als de parvenu's, de brave sul verdient
zijn zakgeld met het maken van allerlei
springtuigen.. Tenslotte streven ze allemaal alleen bezit na. Het schilderij
uit liefde voor de minnares gemaakt,en
het servies met veel geduld en vakmanschap ’»ervaardigd kunnen met verloop
van tijd alleen maar aftakelen.
Een grote verdienste is dat alle personages (allemaal amateurs!), hoewel ze
een bepaalde morele houding en sociaalekonomische stand symboliseren, toch
geprofileerd zijn, geen types blijven,
wat misschien te verklaren valt door
hun gemeenschappelijk streven naar bezit .
Otar Iosseliani, Georgiër van geboorte,
kreeg voor Les Favoris de la Lune de
Speciale Prijs van de Jury op het festival van Venetië in 1984. Volledig terecht en spijtig dat hier geen Césars
vielen. Maar wellicht is de film daarvoor toch te modern. Het verloop van het
verhaal is onvoorspelbaar wat de indruk
geeft van een chaos. Dat is echter maar
schijn: personages en objekten zijn heel
sterk niet .-elkaar verweven, in situaties
die schrijnend of grappig zijn, maar
in elk geval herkenbaar. Les Favoris
de la Lune is een bescheiden meesterwerk dat bij een tweede visie even
fris en mooi blijft.

zakdoekje haalt. En óf ze ervoor beloond worden!
Voor één keer zullen we het hier maar
eens over kadrering hebben, dat wil
zeggen: wat verschijnt er nog net binnen de rechthoek van het filmscherm.
Want af en toe verschijnen hinderlijke letters als godiva of piper in de
uithoeken van het scherm. Zo subtiel
blijft het echter niet. Tijdens een
partijtje golf schitteren maar liefst
drie merknamen in het midden van het
beeld. Even, met lacoste7adidas en de
witte lietaer op het golfterrein, en
later watertandend bij de hele kollektie godiva en delacre, dachten we dat
thuis naar RTL of Channel Four zaten
te kijken. De reklame was oh zo subtiel dat het wel Istanbul of The Afterman leek. En let wel, we durven
haast zweren dat er per sekonde werd
betaald. Misschien een reden voor Poma/Dewael om eens in 't eigen hert te
kijken en in de gemeenschappelijke
portemonnee te tasten?
Het gegeven is grappig: een bejaardentehuis waar lang leven gegarandeerd
wordt dankzij een therapie die er in
bestaat de dromen van de patiënten
één keer per maand waar te maken. En
dat kan erg ver gaan. Zo wordt er een
kernoorlog gesimuleerd met helikopter,
pers en vuurwerk. Maar we gaan hier
het verhaal niet vertellen, anders
gaat de charme er af. Want die is er
soms, ondanks de kritiek die we hierna
nog gaan spuien. De charme schuilt
vooral in de absurde realisaties van
bizarre dromen en enkele grappige dialogen. Springen is dus wel de moeite,
maar..

vlaamse
trampoline

En dan was er SPRINGEN, de nieuwe
Vlaamse film die met veel tamtam
werd aangekondigd en zoals het past
zijn première kreeg voor de crème van
het Vlaamse volk, de roomlaag die met
veel zwier het aangezicht laat zien
op kulturele manifestaties en bijwijlen met gepaste onbescheidenheid een
cheque uit het mooi gesteven smoking-

dat je samen met de Bond Zonder Naam
het zou willen uitschreeuwen :'Menslief,
hou van elkander!'
Dat Lars Noren een hedendaags toneelauteur is, daarvan raak ik stilaan overtuigd. Als gezelschap heb je slechts
twee mogelijkheden, de harde werkelijkheid onderkennen en ze brengen zoals die
is (Malpertuis) of weglopen in de vaudevillestijl van vorige eeuw (NTG). Maar
hoever je ook loopt, naast NOREN, kun je
ui el zien (frank col man)
Een voorbeeld hiervan is de korte sekwens waarin Himmelsorge de video met
Belina bekijkt.
t-en ander vooroeeiu is wanneer nriumelsorge zijn moordplan uiteenzet aan
de olifant Mira. Hier ligt het probleem echter moeilijker en valt te
merken dat het scenario gebaseerd is
op een roman. Daar kunnen gedachten
weergegeven worden, wat in film niet
op dezelfde manier kan. De oplossing
waar hier voor gekozen werd komt ongeloofwaardig over.
De akteurs, dan. Herbert Flack is erg
goed in zijn rol van direkteur/versierder. Mark Verstraete speelt op
soms schitterende manier zijn assistent Himmelsorge, een wat Woody Allen-achtig figuur en inkameert ook
nog eens verschillende rollen tijdens de therapieën. Schitterend, ware het niet van de replieken die soms
slecht zitten, vals klinken, zoals
de reeds genoemde scène met de olifant. Dat is echter een euvel waar
niet alleen Mark Verstraete aan lijdt
maar vele akteurs, niet alleen Springen, maar vele Vlaamse produkties:
stemmen die te hard klinken en anderzijds soms onverstaanbaar zijn, en
het nog zo dikwijls gebruikte Schoon
Vlaams. Herbert Flack lijkt daar geen
last van te hebben, net zo min als
drietonner Maja-ik-weet-niet-meerhoe of Emily Star. Ingrid Devos tenslotte voelt zich duidelijk beter in
de rol van stoeipoes en jaloerse minnares dan als bejaardenhulp.
Springen is een produktie die kommerciëel genoeg is om ten minste tot Nederland door te dringen, al was het
maar door een voldoende portie seks
en kilo's borsten. Maar er is meer.
Vooral de humor maakt Springen tot
eentoch aangename kijkprent. Onterecht dus dat we de regisseu nog niet
genoemd hebben. Zijn naam: JeanPierre De Deckere.
ETCETERA

De Vlaamse kijker is dom moeten de makers gedacht hebben» Soms wordt er met
erg veel nadruk informatie aangereikt
die in het vervolg toch duidelijk wordt.
Ook hier een gebrek aan subtiliteit.

We hadden hierbij nog een bespreking
willen plaatsen over LOCAL HEROE van
Bill Forsyth, maar de plaats ontbreekt. Misschien komt die er nog
volgende week, maar alvast dit: al
wie zijn, door het eten van eieren
en andere krisiskost, moeizaam opgepot geld alleen aan betere films
kwijt wil, mag met gerust geweten
zijn spaarvarken openpeuteren.
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