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MADRID.(Schamper,van
ter plaatse).

onze

verslaggever

Daar er in Gent niets meer te beleven
viel, is de gehele redactie aan het
denken gegaan (ook dat gebeurt...
soms)
om
een resterend
redacteur
zonder
opdracht toch onledig te houden.
De kruimeltjes van onze subsidie die nog
overbleven, bleken voldoende om hem maar
es op verplaatsing te sturen.
In China valt er niets meer te beleven,
de studenten zijn er aan
het blokken
geslaan. Naar Spanje dan maar, want daar
wordt er ook geslaan. Onze reizende
verslaggever,
senor Juan Carlos di Mora
y Aragon (Juju voor de intimi) bezorgde
ons volgend bruingeblakerd verslag:
"Wij kunnen
nog wat leren van onze
Spaanse vrienden, het zijn immers de
scholieren die hier in actie komen voor
ze naar de universiteit trekken.
Reeds meer dan twee maanden wordt er op
de middelbare scholen actie gevoerd voor
de afschaffing van
toelatingsexamens
voor
de universiteit,
voor
lagere
inschrijvingsgelden en voor meer geld op
de onderwijsbegroting.
Begin
februari
werden
in
Madrid
zeventien
jongelui
(waaronder
uw
dierbare Juju,vandaar dat ik pas nu kom
binnenvallen met een verslag)
opgepakt
bij
botsingen
tussen
betogende
scholieren
(+ Schamper-redacteur)
en
politie (goeardia siviel). Enkele dagen
later zijn dertig politiemensen en zes
betogers gewond, nog wat later waren er
twintig gewonden, en ondertussen blijven
de acties mekaar opvolgen, niet alleen
in
Madrid;
vanaf nu weten we ook
Barcelona, Bilbao, Huesca, Orense en
Murcia op het schiereiland te situeren
(de treinverbindingen zijn hier tussen
haakjes
er-bar-me-lijk,
maar
de
senoritas zijn een penibele reis waard!
Zeg, Jan, kan je geen tweepeekaatje in
de
begroting
van
volgend
jaar
schuiven?).
Wij klagen over Daniël (neen, Godfried,
niet die van de leeuwenkuil; maar een
sluwe vos die NB onder üw vlag loopt!!),
maar de onderwijsminister in dit land
gaat helemaal de perken te
buiten.
Maravall verklaarde in het parlement

Onze Juju in Spanje maakt aan
een agent duidelijk dat hij niet
mee wil naar de gevangenis...

zonder blikken of blozen dat niet alle
schoolverlaters toegang moeten krijgen
tot de universiteiten. Hij noemde de
onrust voorspelbaar. Wat verwachtte de
man ook anders,
caramba! Hij heeft
toegevingen gedaan in de vorm van meer
geld voor beroepsopleiding, meer scholen
en ruimere beurzen voor lagere inkomens.
De scholieren nemen daar geen vrede mee
en eisen de onvoorwaardelijke intrekking
van
de
'selectividad'
(het
toelatingsexamen). Het ziet er naar uit
dat ook hier eerst een slachtoffer zal
moeten vallen vooraleer Gonzalez en z'n
hele marionnettengevolg buigen.
Het is erg dat dit moet gebeuren in een
land met een socialistische regering;
aan Van Miert worden bochten verweten,
maar
de
Spaanse kameraden
krijgen
werkelijk alte trekjes...
Het schijnt dat er in Parijs ook weer
onderwijsheibel is; ik verzoek echter de
redactie mij een paar travellers
(DM
graag) te sturen, want..."
Hier stopt de telex van onze redacteur.
Wij vrezen dat z'n laatste peseta's
erdoor zijn, maar de kruimeltjes hier
zijn ook op...
. Juju zal steun aan
Tante Fabiola moeten vragen. En dat kan
geen bezwaar opleveren want haar broer
zit ergens in Marbella als fienansjeel
adviseur van een paar emieren, chique
sjeiks en andere pachacroutes.
Wanneer komt het Spaanse volk weer in
opstand, wanneer krijgen wij nog es een
echte Volksopstand zoals in '36? Nunca,
denkt
Gonzalez.
Paella
denkt
Fabiola.Wie een bord linzensoep wil,
gelieve meteen aan te schuiven.
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Als primeur voor Gent pakten vijf organizerende verenigingen waaronder de Werk
groep
Sinologie en het
taalminnend
studentengenootschap
't Zal Wel Gaan
vrijdag 11 in de Centrale Bibliotheek
uit met een overzichtstentoonstelling
over de chinese schrijver Lu Xun.
In het kader van een reeks
voordrachten over de chinese letterkunde
is dit voor Gent een unieke prestatie,
want al wat met chinees te maken heeft,
krijgt gewoonlijk een voorkeursbehandeling in Leuven of Brussel.
Het bewijs dat het ook in Gent kan, werd
geleverd met een uitvoerig overzicht van
het leven en de werken van Lu Xun, die
kan beschouwd worden als de stichter
van en belangrijkste figuur uit
de
moderne chinese literatuur.
Geboren in 1881 in het feodale China,
krijgt hij een eenvoudige traditionele
opvoeding van confuciaanse grondslag.
Zijn familie was er één van literati,
mandarijnen,
die in armoede geraakt
zijn. Eén van de vele voorbeelden van de
toenemende verpaupering van het China
van toen. Een land dat voortdurend in
oorlogen gewikkeld was en een volk dat
steeds
meer uiteengerukt werd
door
miserie,
landonteigeningen,
hongersnoden,
epidemies, overstromingen
en opiumverslaving.
Tegen deze achtergrond moeten Lu Xun's
leven en werk gezien worden. De miserie
en verpaupering van het chinese volk
ontgingen hem niet, en hij zag dat er
onrecht op het platteland heerste. Dit
alles wakkerde zijn medelijden en liefde
voor het volk aan.
Aanvankelijk koos hij voor geneeskundestudies om hulp te bieden aan zijn
landgenoten,
vaak
slachtoffers
van
kwakzalvers.
In 1902 trok hij, dankzij
een studiebeurs naar Japan waar hij
anatomie en fysiologie studeerde.(Kast 3
op de tentoonstelling bevat een prachtig
stukje handschrift over zijn hoogleraar
Fujino) Maar na enkele jaren gaf hij er
de brui aan.
Zijn stelling dat het geen
zin heeft lichamen te genezen zolang de

cmm) 0?aa9
Laten we zeggen dat er iets in de lucht
hangt. Wat de klokken uit Rome ons
echter
zullen brengen is nog
vrij
onzeker.
Ook zij zitten tussen
de
regeringsriem die steeds nauwer wordt
toegesnoerd.
OPEN
UNIVERSITEIT
:
een
'tweedekans'onderwijs op hoogstaand en
nieuw-pedagogisch-didaktisch niveau? De
eerste
vruchten
worden
rijp,
wat
belooft!

K.J.

Nadat een wetsvoorstel werd ingediend
werd een OUsubkommissie van de Kommissie
Instruktieve Omroep samengeroepen,
die
naast een vaste groep rektoren en de
;Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid
een
nota
opstelde.
Het
daaruit
voortvloeiende ontwerp van dekreet werd
daarop voorgelegd aan de VLIR. Toen de

DS : In 1963 bracht de latere premier
van Groot-Britannië, Wilson, de idee in
de
omloop
om
ether-onderwijs
te
organiseren
:
"A university of the
air".Dit idee bleek echter in die vorm
niet haalbaar. Vier jaar later lanceerde
het Planning Committee een projekt ter
uitwerking van de OU. In mei 1969 kreeg
de OU dan een 'Royal Charter'
toegekend
wat zoveel betekende als het verwerven
van
autonomie.
Effektief werd
dan
gestart in 1971. Rond diezelfde periode
stak binnen de Belgische partijen de
bewustwording voor de oprichting van
eenzelfde projekt de kop op. Het initiatief werd in verschillende regeringsverklaringen
opgenomen,
maar
van
daadwerkelijke
realisatie
nog
geen
spoor.

fe u t

Schamper : Wat met Wallonië ?

DS : Wallonië heeft nog geen OU, wel een
'Faculté
Ouverte'
te
Charleroi.
Misschien dat, als in Frankrijk de OU op
punt staat, dat dan ook onze frankofonen
mee de OUdans in springen.

Eindelijk wordt het 'gat in de markt'
gedicht.
De OU richt zich tot een
potentieel studentenpubliek voor wie het
onmogelijk is omwille van de persoonlijke situatie aan de huidige onderwijsinstellingen te studeren.

Schamper : Waaruit is de OU gegroeid?

OU in Nederland gestalte kreeg, heeft de
VLIR in 1982 aan de bevoegde ministers
een
voorstel overgemaakt waarin
de
samenwerking met Nederland bepleit werd.
Politieke onwil drong de VLIR echter
zelf met onze noorderburen een akkoord
aan te gaan, wat resulteerde in de
ondertekening van een intentieverklaring
in
1984.
Deze
diende nog
steeds
jaarlijks verlengd te worden.
Op 1
januari 1985 start dan de samenwerking
waardoor de Vlaamse studenten zich aan
de Nederlandse OU kunnen inschrijven.

I
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OPEN UNIVERSITEIT : STUDIE OP MAAT.

Coupure
Rechts,
168.
Temidden
de
verbouwingswerken en de verfgeur treffen
we Dhr.De Saedeleer,
rektoraatsmedewerker
aan de RUG.
Hij beheert
het
studiecentrum van de Open Universiteit
(OU) te Gent en verzorgt er tevens de
inschrijvingsadministratie.
Daarnaast
neemt hij nog de organisatie van de
vakgerichte studiebegeleiding op zich.

Wat hier volgt is geen pamflet, het is
geen oproep tot staking of betoging. Het
is
gewoon
een
poging
om
de
onderwijsproblematiek in dit land in een
historisch
perspectief te
plaatsen.
Toegegeven, we raken alleen de grote
lijnen aan, en zelfs die zeer summier,
maar wij wilden de luie lezer ook een
kans laten.
Zo'n
dertig jaar geleden maakte de
toenmalige
politieke
top
een
fundamentele keuze i.v.m. onderwijs
:
het moest goed en goedkoop zijn, en
bereikbaar voor iedereen die daar de
begaafdheid en de wilskracht voor had,
onafhankelijk van het inkomen of de
afkomst van de ouders. Die beslissing
werd niet (alleen) genomen uit zuivere
menslievendheid, maar vooral onder druk
van een maatschappij die een periode van
explosieve groei doomaakte.
Zowel de
openbare als de private sector hadden
dringend behoeft aan hooggeschoolden. De
hogere burgerij, van oudsher leverancier
van goedbetaalde "géestesarbeiders", was
niet langer in staat om in die vraag te
voorzien.
Ook al omdat multinationals
van langsom meer de door hun eigenaars
geleide
bedrijfjes gingen
vervangen
en/of opslorpen.
Die
multinationals
hadden
managers nodig,
uitvoerders,
terwijl de grote eigenaars van aandelen
zich terugtrokken in raden van beheer
e.d.m.. M.a.w., hooggeschoolden waren
een noodzaak om de boel aan het draaien
te krijgen.
(Ik wil niet zover gaan te
stellen dat de mondialisering van de
wereldhandel
alleen
verantwoordelijk
was voor de democratisering van het
onderwijs, er waren nog andere aspecten,
maar het zou ons te ver voeren daarop in
te gaan.)
Het hoogtepunt van die democratisering
situeerde zich in de jaren *60, op het
einde van dat decenium zien we het
aandeel van studenten uit lagere sociale
klassen alweer afnemen. Vanaf het einde
van de jaren *70 versnelde die evolutie
in belangrijke mate. Ondertussen raakte
de intellectuele arbeidsmarkt verzadigd,
en de term "academische werkloze" vond
zijn weg in de statistieken.
In de loop van dat proces ondergingen de
overheidsvisie én de openbare mening een
merkwaardige evolutie
:
er was een

DS : Onze instelling eist geen diploma,
er is een open toelating. Tevens zijn de
studies
niet
aan tijd
en
plaats
gebonden, volgt men een vrij studietempo
en krijgen de studenten een studie op
maat aangeboden,
dwz dat ze vrij een
studiepakket mogen samenstellen.
De
voortdurende
omscholing
is
noodzakelijk. De OU speelt hierop in :
de
klassieke
onderwijsmethode
is
achterhaald en een nieuwe manier van
lesgeven met een pedagogisch-didaktisch
hoog
kwaliteitsniveau
moet
hieraan
verhelpen. Deze politiek beperkt zich
niet tot het universitaire, maar lonkt
ook naar het HOBU. Het is de bedoeling
dat
tussenh
beide een brug
wordt
geslagen en dat soepelere overgangen
mogelijk worden.
In deze zin kadert bvb
de vrijstellingsregel. De OU dient dus
eigenlijk een open hoger onderwijs te
worden, een tweede kans voor velen.
Voorop moet ook gesteld worden dat de
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duidelijk
overaanbod
van
(dure)
universitairen. De gemakkelijkste,
en
bovendien voor de openbare financieën
aantrekkelijkste
manier
om
dat
overaanbod af te bouwen zou het duurder
maken
van de opleiding
zijn.
Met
universitair onderwijs voor wie begaafd
is én kan betalen, bij voorkeur met de
bedoeling het licentiaatsdiploma aan te
vullen met
tenminste één bijkomende
cyclus,
maar
bij voorkeur met een
doctoraat (waar je geen beurs voor kunt
krijgen). Tegelijk een mooie manier om
het plebs van de elite te scheiden, je
moet al zeer begaafd en gedisciplineerd
zijn om tegelijkertijd op hoog niveau te
studeren en te werken om je studie te
betalen.
Minder
fortuinlijken kunnen terecht in
het
NUHO, dat een adequate opleiding biedt
naar het bedrijfsleven toe. In een tweeof hoogstens driejarige cyclus, dus veel
goedkoper voor de gemeenschap. Bovendien
worden de studenten daar niet zoveel
geconfronteerd met filosofie, ideologie,
religie en zo, daar koop je niets voor,
en het maakt de mensen onnodig onrustig.
Het is in dit kader dat men de 3000
frank
inschrijvingsgeld
méér
moet
situeren. Tijdens de GSR-vergadering van
woensdag 11/02 bevestigde
B. Mazijn
(student in de Raad van Beheer) dat die
3000 frank er zeker komt, en dat is niet
alles!
In de begroting van de Raad van
beheer zou 27 miljoen voorzien worden om
het tekort van de sociale sector bij te
passen.
In praktijk blijkt dat maar 13
miljoen te zijn, wat de Raad verantwoord
door te wijzen op de daling van de
brandstofprijzen.
En eigenlijk is zelfs
die 13 miljoen er teveel aan, men zou
liever de maaltijdprijzen een pietsie
verhogen
(luttele 150 frankskes of zo)
om het tekort aan te zuiveren. Of zoals
de vice-rector het stelde
: "er moet
toch iemand bloeden".
jdc
(wordt vervolgt)

— Natuurboys and gids -- - - - - - - - - - - W eg m e t d ie B erm en ?
1. Het fenomeen "jeugdbond" : onbekend ,
innig bemind.
In ons geliefde Vlaanderentje (ik weet
niet goed hoe het in de rest van Europa
zit) heb je een flink aantal jeugdorganisaties. Meestal wordt daarbij gedacht
aan scouts en der gelijke meer.
Er zijn daarnaast echter jongerenorganisaties die meer specifieke doelstellingen
hebben. We hebben het hier niet over
de verschillende studentenorganisaties
die de R.U.G. tooien, wél over het fenomeen van de jeugdbonden voor natuurstudie.
A-Ha!, denk je nu met verachtelijke
grijns, de groenen hebben nu ook al
hun jongerenafdeling.
2. Twee jeugdbonden !?
Eerst een zakelijk stukje. Voor 't moment zijn er 2 van dat soort verenigingen.
De vereniging met het grootste aantal
leden is de Jeugdbond voor Natuurstudie
en Milieubescherming (kortweg J.N .M .),
met een boomkikkertje als embleem. Deze
bond is in 1983 ontstaan uit een fusie
van 2 oudere jeugdbonden van hetzelfde
type
de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (B .J .N .) zaliger en de Wielewaaljongeren (W.J.) zaliger.
De tweede nog volop in voege zijnde
jeugdbond is de N2000, voluit de Vlaamse Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud. Deze vereniging was in
1983 niet bereid om deel te nemen aan
de fusie. Voor 't moment is het al of
niet fusioneren nog steeds een voorwerp
van allerlei bijzonder lieflijke en verhelderende discussies.
En daarmee is dat dan ook weeral uitgelegd. In wat nu volgt zal ik vooral de
J.N.M. beschrijven, omdat ik die het
beste ken.
3. De J.N.M. voor beginners.
De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud is een vereniging die in het
gehele Vlaamse Gewest actief is (in het
Waalse Gewest is er een 'Jeunes et Nature'). Er zijn ongeveer 2000 leden,
verspreid over een 40-tal afdelingen.

Deze afdelingen hebben elk hun -in
principe wekelijkse- activiteiten. En dat
zijn dan mistige vroege-ochtend excursies, wilde waterwildtellingen in de bittere winterkoude, zomerse planteninventarisaties, zoogdiertjesstudie, enz.enz.
Op afdelingsvlak wordt er verder nog
gezwansd dat de stukken er af vliegen,
er wordt een speciaal soort spontaneïteit
aangekweekt, er zijn woelige bestuursvergaderingen, en jaarlijkse bestuursafwisselingen. Ook plaatselijke milieuacties laten we niet links liggen.
Op overkoepelend nationaal vlak gebeurt
er ook heel wat. Er zijn vooreerst een
aantal studie- en milieu-werkgroepen.
Vervolgens moeten we het 40-tal kampen
vermelden, die door de leden georganiseerd worden. Tenslotte wordt er nog
een nationaal tijdschrift uitgegeven, onder het koosnaampje "Euglena", en is er
een jaarlijks congres.

de natuurliefhebber in schietpositie

4. Democratisch, e n z ...
Lieve lezer, we beseffen wel dat dit betoog saai is. We kunnen ons enthousi-

a g e n te e n b e r ic h te r ij
Toneel :' ROSENCRANTZ AND GUILI'SNSTERN ARE DEAD'
door het Gents Germanisten Toneel, in
een regie van Nic Balthazar.
speeldata : 23, 24 en 25 februari 1987
in ARCA, Sint-Widostraat, Gent
Kaarten : 120 fr. (studenten)
reserveren bij het Seminarie voor Engelse Literatuur, Rozier 44,
Tel. 091 / 25 75 71
(zie ook Schamper 242)
****************

Jonge Europese Beweging, Europakring
Gent stelt voor
'HET BELGISCH VOORZITTERSCHAP
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP'
door Wilfried MARTENS
maandag 23 februari 1987, 20h00 stipt,
Generale Bank, Kouter 8
wo. 25 .februari 1987, 20u00
Jong Socialisten RUG organiseren een debatavond met E. Leus, W. Van Canegem
en J. Verdoot over,
L.P. BOON,
EEN VERSCHEURD PORTRET'
met fototentoonstelling
Blandijnberg, Aud. A, toegang 40 fr.
****************
do. 26.02.1987, 20uOO
VGK (Vlaamse Geschiedkundige Kring)
presenteert i.s.m . Het Seminarie voor
Nieuwste Geschiedenis
TRIUMPH DES WILLENS' (1935)
een nazi-propagandafilm van Leni Riefenstahl.
Blandijnberg, Toegang : gratis
****************
do. 26.02.1987, 20u00,
Dr. JO DAAN spreekt over 'DE NEDERLANDSE IMMIGRANTEN IN NOORDAMERIKA EN HUN TAAL'
in een organisatie van het Algemeen
Nederlands Verbond,
toegang : gratis
Blandijnberg, Auditorum B.

Vermits we ook maar mensen van vlees en
bloed zijn, kunnen vrijkaarten, geschenkjes, etentjes en meer van dit fraais, wonderen verrichten. Onze tevredenheid
drukt zich uit in mooie kadertjes, grotere
kleefletters en leuke titels.
Wat echter primeert, is dat je aankondiging ons 1 week voor verschijningsdatum
(= minimum 2 weken voor de datum van de
activiteit) bereikt.
Compris, nos amis?
De Fotoklas Kultureel Konvent organiseert
een les over beeldcompositie in de fotografie op dinsdag 10 maart om 20 h. De
les wordt gevolgd door enkele praktijksessies met fotomodel(len) op 12 en 17
maart met een bespreking van de foto's
begin april. Iedereen is welkom, loop
echter liefst vooraf eens langs in de Fotoklas, open iedere di en do vanaf 20.30 h
( St.-Pietersnieuwstr. 45 , 2e verd. )

****************
De B .R .T.-TV zoekt nog 100 figuranten
voor de opname van een modern musical
'PLUTENDAG'. De opnamen gaan door
op wo. 4 maart 1987 van 16u30 tot ca.
C2u00 aan het Floraliënpaleis (Citadelcark).
Meer informatie kun je van Raf en Leentje krijgen op het STUDENTENSEKRETARIAAT, St.-Pietersnieuwstr. 45.

****************
Op RADIO TOESTEL (106.4 Mgh.) kan
je elke maandag tussen 17.00 en
18.00 h. naar een vrije tribune
van prof. KRUITHOF luisteren. Prof
Kruithof is een moraalridder die
snedig overweg kan met de pen en
niemand en niets ontziet. Nu poogt
hij met zijn rauwe;doorrookte stem
het Gentse progressieve volkje de
levieten te lezen. Het kan nooit
kwaad een keertje te luisteren.

Het Speelteater laat ons weten dat de
data die in Schamper 242 vermeld werden
bedoeld zijn voor schoolvoorstellingen.
Er zijn wel nog drie avondvoorstellingen
in ARCA: 27/2, 7+8/3.
Ik
zou
willen
vragen
dat
de
affichedieven met hun poten van
de
affiches zouden willen blijven!! Ze zijn
mooi, maar als jullie ze willen moeten
jullie ofwel wachten tot na de laatste
voorstelling,
ofwel ze kopen in het
Speelteater zelf.

asme echter niet bedwingen, en moeten
nog een aantal kenmerken vernoemen die
de J.N.M. uniek maken in het Vlaamse
jeugdverenigingspanorama. De J.N.M.
is zuiver pluralistisch (nou!), op dezelfde wijze toegankelijk voor mannekes
en meiskes (in onze contreien nog altijd
niet zo evident), en ze claimt intern democratisch te zijn.
Waarop steunt dit laatste ? Niet alleen
worden zowel in de afdelingen als op nationaal vlak de besturen elk jaar geëvalueerd en verkozen door en voor de actieve betrokken leden -nog frappanter is
het feit dat deze jeugdbond als enige
jeugdorganisatie een strikte leeftijdsgrens heeft op 25 jaar.
Het is slechts op deze dwaze folkloristische manier dat, in een gespecialiseerde
vereniging als de onze, een gelijke inbreng van alle would-be actieve leden
gegarandeerd is. Nu ja.
5. Wegbermen.
Natuurlijk schrijf ik dit artikel niet alleen om een beetje te vertellen over het
fenomeen 'jeugdbond'. Wel vanwege ons
plaatselijk voornemen : Dit jaar zal Afdeling Gent zich gedurende de lente en
de zomer vermoedelijk bezig houden met
wegbermen.
Waarom? In onze dichtbevolkte streken
zijn zowat alle lappen grond in cultuur
gebracht of bebouwd. Wegbermen zijn
dan van die stukjes (of beter nog
'strookjes') grond die voor niemand nuttig zijn. Normaliter zouden deze bermen
er dan ook weelderigbegroeid bij moeten
liggen, en in al hun variëteit, één van de
voornaamste reservoirs moeten vormen van
inheemse wilde kruiden en gewassen.
Dat hoge 'onkruid' wordt echter als niet
al te 'proper' aanzien; bovendien geldt
het als hinderlijk voor het verkeer. In
het verleden hadden de verschillende overheidsinstanties er al snel een oplossing
voor gevonden : men greep massaal naar
moedertje gifspuit.
Onder zware druk van allerlei opkomende
milieubeweginkjes stapte men dan ook maar
over op het maaien van de bermen, maar
dat gebeurde dan ook veel te vroeg en
veel te vaak, zodat er geen zaadvorming
bij de plantjes meer mogelijk was.
Ook daartegen trok de milieubeweging van
leer, en het definitieve resultaat was dan
het zogenaamde Wegbermbesluit. Voortaan
mag niet gemaaid worden door de gemeen—)
ten en andere instanties dan na 15 juni, en
moet het maaisel afgevoerd worden.

FRAUDE wordt gemakkelijker: V.D.B. was
te vroeg öegonoeo
Een februari jongstleden werd de B.B.I.
opgeioekt. Nou moe! De B.B.I. staat voor
Bijzondere Belastingsinspectie. Deze
instantie houdt zich bezig met het opsporen van belastingsontduiking. Nee,
niet zozeer gericht tegen de kruidenier
van om de hoek, maar voor een keer gericht
tegen de zware jongens. Het was Gaston
Geens, toen nog nationaal minister van
Financiën, die de B.B.I. in het leven
riep. Deze jongens zouden nu eens alle
fraudeurs met gelijke wapens bestrijden.
Het waren ten slotte Geens' opvolger,
Robert Henrion (PRL), Freddy Willockx
(SP) en ene Wilfried Martens (CVP) die
tekenden voor de jacht op het zwarte
geld. En ja hoor, de samenwerking met
het parket deed al vlug koppen rollen.
Ze hadden maar te vissen naar de dikste
drollen. Op de beklaagdenbank kregen we
de doorsnee Belg te zien, gaande van
Eddy Merckx tot Paul Vanden Boeynants.
Allen heren met een goede reputatie.
De B.B.I. werd al vlug het best renderende staatsbedrijf in dit "toch-welsterk-door-de-krisis-getroffen-landje".
We spreken hier niet over de miljoentjes
van Sabena, maar over miljarden, zwarte
miljarden overigens, v an zowat elke
Belg die al eens in de krant komt.
Ik ga het niet hebben over de aangetrouwde nicht van Hilaire Beelen die
hertrouwd is met de zwager van Verhofstadts oom; maar het valt toch op dat
het protest tegen de B.B.I. parallel
steeg met haar successen. Het ging zelfs
zo ver dat Henrion (die van hierboven)
zijn eigen creatuur ging ondermijnen.
Kortom, de hetze tegen de "fiscale inquisitie" heeft het gehaald.
Onder het motto "rechtszekerheid van
de belastingsplichtige" kregen we op
4 augustus jongstleden te horen dat de
bevoegdheid van de B.B.I. fel werd
gekortwiekt. In grove lijnen komt het
hierop neer: de ambtenaren kunnen niet
langer optreden als experts, noch deelnemen aan het onderzoek. Voortaan mogen
zij enkel optreden als getuige. Voorts
mogen zij pas met het fiat van de grote
baas informatie doorspelen aan het parket
(beter een vogel in de hand dan tien in
de lucht, nietwaar). Om het eenvoudig te
stellen; ze hebben de spelers naar de
tribune verwezen. Wat is er nu veranderd?
Voor de kruidenier om de hoek niet $o
veel; die krijgt nog steeds de belastïngscontroleur over de dorpel. En dat terwijl
al die VDB'tjes in de Wetstraat opgelucht
in hun handen wrijven.
M.S.

Nu zijn de meeste gemeenten nog niet helemaal voorzien op dergelijke manier van werken. Ook weten ze niet goed welke wegbermen botanisch het interessantste zijn
- welke dus speciale behandeling verdienen.
Aan deze toestand zou de J.N.M. in het
algemeen willen verhelpen, en afdeling Gent
wil hiertoe zijn steentje bijdragen.
Het beheren zelf, voor zover we daartoe
zouden komen, is niet zo moeilijk.
De inventarisatie is al lastiger. Op zichzelf is het niet moeilijk : we werken met
een lijst van relevante soorten, enz. enz.
De zaak moet echter systematisch gebeuren, d .w .z. dat op bepaalde data bepaalde plaatsen moeten aangepakt worden,
enz.
Daarom hebben we alvast al een datum bepaald. Op de laatste vrijdag van de paasvakantie (24 april 1987) zouden we een
dagje inventariseren. We zouden vertrekken om 9.00 u. 's ochtends, aan
Drongenbrug (de brug aan het nietGentse uiteinde van de Watersportbaan).
Hierbij nodigen we jullie dan ook uit op
deze aangename verpozing, gekoppeld
aan een nuttige bezigheid (we bedoelen :
verpozing tijdens 'den blok').
Tot slot zou ik in dit verband nog een
oproep willen doen aan alle landbouwkundigen en biologen in spé ! Houdt
U niet in ! Jullie zijn bij ons welkom
om jullie kennis uit te testen en in
praktijk te brengen!
Maar enfin, voor de rest is alles normaal aan het westelijk front.
Jan Verheeke
3de lic. rechten
tel. 21.26.13.
Voor meer inlichtingen over de J.N.M. is
er ons secretariaat, gevestigd in de Kortrijkse poortstraat 140, tel. 23.47.81.
In verband met het wegbermproject :
Jan Van Uytvanck, student biologie,
tel. 51.14.11.

g u s tk e r d ü
Al wie in december 1986 niet aan het blokken was voor de erg dicht gekomen juniexamens, weet wel dat er toen in Gent ietwat beroering is geweest.
Toen na de kerstvakantie de rook (van de
wachtende rijkswachtKbmbies) wat was opgetrokken, besloten warempel 20 kreatieve
celdingens, ofte konijnen, zich te bezinnen.
Daaruit is -'en gust je ontstaan.
GUST is gëbn klein konijntje, maar wel een
verrezen vereniging die het Gents studentenleven ludiek wil animeren. Zij zullen de
sfeer scheppen in actie, zowel binnen als
buiten universitaire gebouwen. Dit is god- (
betert stat itair vastgelegd (danke Herman)
Natuurlijk zullen er altijd veel te weinig
GUSTen zijn, daarom indien je jezelf best
ziet zitten als animeermeisje of -jongen,
spring es binnen in DE BRUG, U allen
bekend. Natuurlijk moet je wel je voeten
gewassen hebben, en word je onderworpen
aan een auditie.
Wij hopen door deze maatregelen zeeeer
drempelverlagend gewerkt te hebben. Enne, wij zijn verder enorm pluralistisch.
De eerstvolgende vergadering gaat door op
23 februari 1987 om 20u00 in DE BRUG.
We hebben nog geen spreker, maar we zijn
eigenlijk niet van plan om er één te vragen.
De laatste lijntjes gebruiken we nog even
om wat zeem (honing) aan alle would-beGUSTen hunnen baard te smeren : met
jouw medewerking wordt het zowaar nog
10 keer beter, dus ___tot straks,
Frank, namens GUST.
SCHAMPER is het officiële pluralistische
informatieblad van en voor de studenten
aan de Rijksuniversiteit Gent. De redaktie bestaat uit vrijwilligers en komt
iedere vrijdag om 13u en iedere maandag
vanaf 2O.30u samen in het Studentenhuis
De Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 3de
verdieping.
Lezersbrieven zijn altijd
welkom op bovenstaand adres. Naamloos is
prullenmand. Op verzoek en bij ernstige
motivering laten wij uw naam weg.
Schamper wordt gekontroleerd door een
REDAKTIERAAD die bestaat uit twee leden
van de Gentse Studentenraad(GSR)zijnde
Dominique Bernard en Mark Coucke,
en
drie leden van de redactie: de hoofdredacteur
(vz),
de verantwoordelijke
uitgever en de eindredacteur.
Klachten omtrent de inhoud en het beleid
van dit blad moeten aan het adres van de
verantwoordelijke uitgever of de voorzitter van de redactieraad op bovenstaand adres worden verzonden.
ADVERTENTIEDIENST: Voor alle inlichtingen zich wenden tot Schamper - REKLAME op
bovenstaand adres, of telefoneren naar
nummer 23.93.97 (op maandag vanaf 18.00u
of op vrijdag van 13.00u tot 14.00u).
HOOFDREDAKTEUR : Jan Du Chau.
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER :
Dominic
Pertry.
EINDREDAKTIE : Wim Tessier.
REDAKTIE :
Willy
Aerheyt,
Mark
Cromheecke,
Gert
Defever,
Koen
Dewanckele, Ann Geeraert, Geert Huysman,
Arne Lauwers, Paul Sierens,
Inge Deman
Nancy Boerjan, Mark Schollier, Guy De
Troyer,
Wim Defoort,
Rudi Moreels,
Annemie Bllsen en Karl J. Crabbé

— ------------------------------Koken in beeld

O pen ? O ver m ijn to g a , B ea !

Les II

vervolg pag. 1

Hallo beste nukleaire kulinairen !
Ooit gehoord van Escoffier? Neen? Shame
on you and your nageslacht.
Escoffier
was één der grootste meesterkoks een
vijftigtal jaren terug. En hij had een
leuze die ook nu nog ingang vindt in
zowel de regionale, de klassieke als de
noevil kwiezien:
'Toujours
faites
simple'. Nounou. Ik denk dat de koks van
de
Overpoort
dat
niet
helemaal
naleven,of toch? Het is undescribable
wat de heren van de (sociale)promotie
aan namen uitdenken om maandelijks op
het menu te zetten. Wat dacht ü van
marengo? Neen, dank u, voor mij geen
paardenvlees(historici onder u zullen
wel beter weten, wat dacht ü van het
nobele rijdier op vier poten van één of
andere corsicaanse keizer?).En
zeker
geen ambassadeur.
Ik loof een bottel
Veuve Clicquot-Ponsardin uit voor ieder
gevolmachtigd ambassadeur die dat goedje
door zijn diplomatieke strot krijgt.
Neen, geef me maar
"Blinde Vinken" .
Aangezien er niet sur commande gewerkt
wordt, krijg je die altijd seignant,
zoals het (niet) hoort. En dan heb je
nog Cordon Blue(sic) of nog beter
:
Wienerschitsel(sic)
of
een
groetenslaatje(sic). Neen,heren. Kabbeljouw a la Willem van Oranje smaakt zo
oud
als
de
naam
waarnaar
hij
verwijst(plusminus 401 2/3 jaar). Waar
zijn de blanke en de bruine fonds, de
marinades,
de sauces espagnoles,
de
consommés, kortom alle basiselementen
van een degelijke en eerlijke keuken?
Zijn ze samen met de restjes op azijn
gezette
mosselen
in één of
ander
sandwichbeleg verdwenen? Of werden ze
verwerkt tot een heerlijke schotel B0ERgondisch stoofvleesch waar lever
de
hoofdbrok van uit maakt? Ik versta veel,
heren koken (progressief mv van kok m/v)
maar dit' gaat mijn koksmuts te boven.
Akkoord,
ik
heb ook wel
es
van
restverwerking
gehoord.En de sociale
sector moet inbinden(de saus wordt niet
ingebonden nvdr), nietwaar. Ga maar de
helft van het Museum voor Schone Kunsten
tussen de Bloemkoolsoep en de melige
aardappelen opdienen.
Geef me maar Eekreviesses en Mark-è-sein
Pièces Van Hesperolletjes en Oeufs avec
sjoekroet.
T.W.G.

Schamper
:
Misschien
wat meerover
praktishe kant van de zaak?
DS : Geïnteresseerden kloppen maar aan.
We verstrekken hen dan de inlichtingen
in
verband met kursussen
die
hen
aanspreken
en
over de
respektieve
inhoud. Wensen zij zich in te schrijven,
dan
worden van hieruit
de
nodige
administratieve stappen gezet.
Wat de kosten betreft zitten we aan een
limiet. Voor één module
(één module
betekent een studielast van 100 uren),
betaal je 4200 frank. Als je weet dat
het behalen van een licentiaatsdiploma
54 modules inhoudt, brengt een eenvoudig
rekensommetje
ons
tot
een
aardig
bedrag.Je moet weten dat studeren aan
de Nederlandse universiteit heel wat
meer kost dan hier te lande en alle
prijzen aan deze nederlandse
normen
gekoppeld zijn. Toch mag gesteld worden
dat 4 a 5 jaar aan een Belgische unief
ook een flink sommetje opeist.
Financieel een zware dobber dus, maar
aan tegenprestaties geen tekort.
We
hebben een uitgebreid begeleidingsnet
ontwikkeld. Kursussen van 100studie-uren
kunnen soms effektief 180 uren studie
vereisen. Dit betekent automatisch een
achterstand.
Ook schept het zelfstandig
studeren nogal wat problemen
: veel
studenten zijn het studeren afgeleerd of
zitten met een verouderde voorkennis.
Hier springen wij in de bres.
Soms
bellen we de studenten eens op om te
zien hoe hun werken verloopt.Er worden
groepsbijeenkomsten georganiseerd zo de
studenten dit zelf willen,
in ieder
geval
is
er
telkens
een
vaste
bijeenkomst gepland bij de inschrijving
en net voor de eksamens. Daarenboven is
een methodiek van zelfstudie in het
schriftelijk
materiaal ingebouwd
en

M e t a lle C h in ezen ...

geest zwak en ziek is, dreef hem naar de
literatuur,en hij scherpte zijn pen, het
ideale wapen tot het hernieuwen van een
nationale geest bij de chinezen.
Lu Xun gebruikte zijn schrijven als een
letterkundige
strategie.
Hij
bekritiseerde het sisteem door haar tot
het absurde toe te bespreken, waardoor
ze
haar
eigen
onbenulligheid
onthulde.Deze
indirekte
manier
van
kritiek en zijn vage bronvermeldingen
waren
een geslaagde metode
om
de
evidentie van 2000 jaar confuciaanse
traditie aan te vallen.
Zijn essays richten zich tegen dat wat
de waarheid verdraaide, de werkelijkheid
moest
verbergen,
en
al
wat
de
oprichting
van
een
modern
China
belemmerde,
werd
mikpunt van
zijn
'kleine
literaire
speertjes'.
Voorvechter
van
de
strijd
tegen
onwetendheid was hij schepper en medeinstigator
van het
modern-literaire
Chinese taalgebruik.
Hij gebruikte als eerste de moderne
chinese spreektaal in zijn geschriften
om de afzichtelijkheid van het oude
regime
aan
de
kaak
te
stellen,
hervormingen te eisen en zijn nieuwe
ideeën gestalte te geven.
De vele novellen,
essays en vertalingen
van buitenlandse auteurs die Lu Xun
importeerde, kunnen gezien worden als de
verwoording
van
de
woelige
overgangstijden die China doormaakte van
keizerrijk
naar
de
huidige
Volksrepubliek. Hoewel niemand na hem
in dit genre verderspoorde, bleef hij
de
belangrijkste inspirator van
de
verschillende politieke bewegingen die
zich in de latere Volksrepubliek voordeden : de Kulturele Revolutie van '66,de
Beweging tegen Confucius in '71, de
Kritieken op de afwijkende, rechtsgezinde Deng Xiaoping(1975) of de Bende van
Vier, beroepen zich allen op hem als een
verplichte referentie.
Zijn ideeën blijven belangrijk voor elke
mens
: de positie van de vrouw, de
afstomping en uitbuiting van een volk,
het
misbruik
van fairplay
en
de
misleidende
technieken
van
een
machtsgroep. Zijn strijd voor rechtvaardigheid
was
een
spontane
verontwaardiging, zijn wapen was de pen.
De begeleidende teksten zijn aan de
uitleendienst te verkrijgen. Voor een
luttele 50 frank krijg je een twintig
blz.
tellende brosjure met de biografie
van Lu Xun, zijn belang,
een tot op
heden onvertaalde tekst uit zijn werk en
een bijdrage over houtsnijwerk (en de
relaties
Lu
Xun/Frans
Masereel).De
tentoonstelling loopt nog tot 13 maart
in de Centrale Bibliotheek, elke dag van
9 u tot 18.30u. Een aanrader.
ABEE

wordt
dit
nog
aangevuld
met
audiovisuele mogelijkheden.
Schamper
: Audiovisuele mogelijkheden,
wordt er ook een plaatsje overgehouden
voor de BRT ?

OUdiploma's in
Nederland
dezelfde
officiële
erkenning
kregenals
de
analoge
diploma's
van
de
universiteiten en het hogeronderwijs.
Krachtens het verdrag binnen de Raad van
Europa(o.m.door België en Nederland gera
tificeerd),
kunnen ze dan ook in België
een officiële erkenning genieten.

r

de

DS
:
Met
de
BRT
dienen
nog
overeenkomsten gemaakt te worden.
Toch
zijn er alternatieven zoals de video en
de kompakt disk en daarbij komt nog dat
teevee beperkt is, men is immers aan
tijd
gebonden.
Voor
de
OU
een
afzonderlijk
net
uitbouwen is dus
enigszins
absurd,
toch blijft
het
interessant de BRT bij de werking van
onze universiteit te betrekken.
Schamper : We zijn dus ingeschreven, we
krijgen een degelijke begeleiding maar
dan volgt de klap op de vuurpijl
: de
eksamens....?
DS : De student heeft twee jaar de tijd
om een kursus af te werken. Tijdens deze
periode zijn er zes tot acht tentamens
waarvan hij er drie mag meedoen.
Slaagt
hij niet na zijn derde proef, dan is er
mits betaling nog de mogelijkheid een
vierde en vijfde beurt te nemen.
WAT BRENGT PASEN ONS :
EIEREN ?

WIND- OF

GOUDEN

DS
: Een ministeriële werkgroep open
hoger onderwijs zal tegen Pasen advies
uitbrengen en op basis daarvan zullen de
toekomstlijnen voor de OU vastgelegd
worden.
Schamper
:
Hopen dus
Laatste Avondmaal wordt?

dat

het

geen

DS
: Het resultaat zal zijn dat de OU
ofwel met Nederland verder samengaat,
ofwel dat Vlaanderen een eigen OU gaat
uitbouwen.
Een zelfstandige OU eist
echter
hopen
geld,
personeel
en
werkkracht. We zullen dus gedoemd zijn
kleinschalig te beginnen en toch nog
zaken uit Nederland over te nemen. Maar
voor het zover is....
Johan Van Praet
Gerrit Genbrugge

s ta n d a a rd
Het lijkt wel of er een nieuwe wind
blaast bij de standaard boekhandel.
Een
goede maand geleden organiseerde deze
boekenwinkel
een Chinese maand.
Nu
organiseert ze een Japanse maand. Met
een 1.500 boeken handelend over het land
van de rijzende zon kan je wel spreken
van
een vrij volledige
verzameling
boeken.Personen die van plan zijn dit
jaar naar Japan te gaan kan ik in ieder
geval het volgende boek aanraden:"Japan,
a travel survival kit."van Ian Mc Queen.
Een uiterst interessant boek dat je
duizenden en nog eens duizenden franken
kan besparen in dit o zo dure land.Het
aanbod is zeer gevarieerd en niet altijd
even leerrijk.
Zo snap ik bijvoorbeeld
niet wat het praktisch nut van een naar
het Japans vertaalde"Suske en Wiske"is.
Japan zou Japan niet zijn als er ook
geen volledige kast te vinden zo zijn
over het Ikebana (bloemschikken).Origami
("papiervouwen"),r. het bonzai(miniatuurboompjes)
kweken en de klassieke reeks
gevechtssporten.
In de kijker gezet door de Standaard
boekhandel is het werk van Ian Buruma"De
spiegel van de Zonnegodin".Burumas boek
is een poging tot de "Japannertheorie".
Daarin wordt gezocht naar waarden en
normen die het Japanse gedrag en de
Japanse kuituur bepalen.Het bijzondere
is wel dat hier een westerling als het
ware
uit de buik van een Japanner
spreekt. Het is een poging om Japan te
beschrijven
zoals Japanners bewust of
onbewust zichzelf zien.Het boek zelf vat
Japan niet in zijn essentie zodat het
een allesomvattende voorstelling van de
Japanse kuituur zou zijn.Dat is wellicht
ook
de bedoeling niet geweest.
De
auteur
informeert ons op
voorhand
immers
welke keuze hij gaat maken en
leidt ons dan op een deskundige wijze
naar de achterkant van de spiegel, waar
we een zonnegodin aantreffen met alle
kenmerken en zwakheden van de mens.
Als boekhandel vond de standaard het
niet
genoeg het te laten bij
1500
Japanse boeken.
Ze geven ook nog een
hele reeks aktiviteiten die rechtstreeks
aansluiten bij de"Tentoonstelling over
Japan". Highlight hieruit is : "Vormen
van Japans Boeddhisme" door Prof.Dr.Ch.
Willemen van het seminarie sinologie en
Japanologie
van
de
R.U.G..
Deze
voordracht zal doorgaan in zaal Van
Eyck,naast de standaard boekhandel op
maandag twee maart om 20.00 uur.
Nu ik toch bezig ben over Boeddhisme
wijs ik ook op de aanwezigheid van een
twintigtal werken die handelen over het
Zen-boedhisme.
Maar genoeg geleuterd. Ga zelf eens
kijken. De"tentoonstelling Japan" loopt
nog tot 14 maart 1987.Hopelijk gaan de
andere boekwinkels hoe groot ze ook
mogen zijn,nu eens blijk geven van een
beetje kreativiteit en vitalisme.
al

PRAKTISCHE INFORMATIE :
VOORZIENE STUDIEMOGELIJKHEDEN AAN DE OU
Zeven leerstofgebieden :
-rechtswetenschappen
-ekonomische wetenschappen
-bedrijfs-en bestuurswetenschappen
-technische wetenschappen
-^natuurwetenschappen
-kultuurwetenschappen
-sociale wetenschappen
Vier
verschillende
soorten
studieprogramma's :
-één afzonderlijk kursus (1,2,3 modules)
-een kombinatie van 'n aantal kursussen.
-een vrij diplomaprogramma
-een gebonden diplomaprogramma
Studiecentra van de OU in Vlaanderen.
UIA,VUB,UFSAL,RUG(tel.25.91.08),LUC,
KULAK,KUL.
Voor een persoonlijk kontakt met de
konsulent kan telefonisch een afspraak
gemaakt worden via deze centra.

B e rth o U

BRAAKT.

Het was alweer een tijdje geleden dat ik
troep zag, maar op do 12 februari was
het zover. Aangeboden door het Kultureel
Konvent RUG speelde Scène 85 'ANGST EN
ELLENDE IN HET DERDE RIJK' van Bertold
Brecht. De enige toeschouwers waren een
buslading aangevoerde Gentse studenten,
en de draagwijdte der verveling bestreek
een lege cafetaria en een polyvalent
zaaltje van de RMS Merelbeke.
Bertold Brecht kende zijn hoogtepunt
tijdens W02. Weggedreven uit Duitsland
schreef hij in Scandinavië, en later ook
de USA, geëngageerde stukken die de loutere anti-fascisme propoganda ver overschreden,
en peilden naar de algemene
menselijke problematiek. Dit stuk echter
dateert van 37, en heeft nog niet die
doorvoelde menselijke aanpak. Het is een
eerlijke aanklacht tegen de nazi's, maar
doet een beetje verouderd aan wegens z'n
rechtlijnigheid en naïviteit. Toch is
het stuk nog te pruimen, dankzij het
botsende taalgebruik, en de ondraaglijke
spannine die eecreëerd wordt : iedereen
moet z'n zinnen zorgvuldig wikken, want
bij de minste dubbelzinnigheid ben je
het haasje. Wie het "Heil Hitler" niet
luid genoeg schreeuwt is een marxist.
Waar de acteurs deze opzet nog tamelijk
overbrachten, bleek de regisseur -als
die er al was- ongelofelijk geknoeid te
hebben. Tijdens de decorwisselingen (het
toneelstuk bestond uit 5 fragmenten uit
Brechts
'Furcht und Ellend des dritten
Reiches', hij gebruikte wel vaker deze
vorm
van los naast elkaar
staande
stukjes die toch een episch verband
hier
de
oorlog- hebben)
liepen
de
spelers er ongemakkelijk bij, en werden
er teveel tafels heen en weer gesleurd,
iets wat algauw begint te primeren op
het stuk zelf.
Ook Brechts
'Verfremdungseffekt' werd
hier verkracht : tussen de stukjes zat
telkens een bezinningstekst uit
het
genre 'Jonathan Livingstone Seagull', en
dat is ouwe troep, opgewarmde kost, de
sfeer van kleine dagen...Weg ermee.
Nog een geluk dat de studenten veel
goodwill vertoonden (de integrale opbrengst van zowel bar als opvoering,
zo'n 20.000fr,
gaat naar Amnesty International) , want toen zelfs geen koude
cécémel voorradig bleek bleven de gevreesde bezettingen en AV's uit. Terug
naar huis werden de frustraties dan maar
uitgekeeld in de bus. De chauffeur keek
mistroostig toen we hem aan zichzelf en
z'n country-gejengel overlieten. Weltschmerz,
of gewoon met de verkeerde getrouwd?
(PolS)

'DE O P R O E P 1 (foto:Bissohop Geert)
T o t a a l w e i g e r e n in 8 s o a p - o p e r a ' s
t e n t o o n s t e l l i n g v. K o e n H u y s m a n s
c a f é de K a r m e l i e t ( p a t e r s h o l ) , g r a t i s
1 4 / 1 9 h , n. op m a / d i , n o g t o t 1 m a a r t

is. Maar misschien loont het wei voor de
tekst waarvan we hier nog een fragment
geven:
"Ik zou haar willen meenemen naar een
andere woestijn,
die nog vlakker, nog leger is,
om nog meer met haar alleen te zijn.
Wij moeten vertrekken."

G oodn igh tm m
Een reis maken door Afrika met dé gedroomde vrouw, daarover gaat UNE FEMME
EN AFRIQUE/EMPTY QUARTER van journalist
en regisseur Raymond Depardon. Die film
was te zien op het filmgebeuren van 1985
en later op de VPRO,
en liet op ons een
erg diepe indruk na. Tijdens die reis
maakte hij ook een aantal foto's,en een
selektie
daaruit loopt nog tot
21
februari
(haasten, dus)
in het Fnacforum, onder de titel LES FIANCEES DE
SAIGON.
De
fotoserie begint en eindigt
in
Parijs: eerst een aantal sfeerbeelden
bij het wachten op een reaktie van de
vrouw , en op het einde de breuk geïllustreerd door twee foto's van een operavoorstelling van Tristan en
Isolde.
Tussenin een reis door Afrika,
door
steden en stukken woestijn, met als
enige doel, het vervullen van de wens,
die tot een obsessie was uitgegroeid, om
met een vrouw, dé vrouw, op reis te
gaan.
In de film krijgen we de man nooit te
zien. We horen alleen zijn stem, een
verslag van de reis van zijn standpunt
gezien. De vrouw daarentegen zien we
wel
(gespeeld door Françoise Prenant),
maar we weten niets over haar gevoelens
of gedachten; we kijken mee met de ogen
van de man, observeren, gissen.
Hetzelfde gebeurt in de fotoserie: onder
de foto's hangen flarden tekst uit de
reisnotities van de man. "Ik maak foto's
om aan iets anders te denken..om niet te
veel aan de film te moeten denken",
schrijft hij in Harar, Egypte.
De foto's zijn voor de man een poging
om een grotere afstand te kreëren, om
orde te scheppen in de stroom van gevoelens, gedachten, herinneringen die de
reis bij hem oproept. Hij weet niet meer
of hij de film draait omwille van de
reis, om haar, of omgekeerd.
Evenmin
heeft hij noch enig idee over de grens
tussen fiktie (de man uit het scenario
van
Depardon
en
auteur
François
Weyergans) en realiteit ( Depardon,
de
reis) of tussen deze reis en een vroegere reis naar Vietnam,
in het gezelschap van een andere vrouw.
De tentoonstelling bevat enkele parels
(de
oesters
hebben we
tevergeeefs
gezocht), niet van eksotische landen,
zoals men zou verwachten,
wel
van
sensuele foto's.
Soms moet je je wel
eens
in
bochten wringen
om
alle
weerkaatsende lichten te trotseren en de
foto's goed te zien, maar wie heeft daar
nog bezwaar tegen.
De
begeleidende
teksten
zijn
erg
lyrisch, vooral als je je daarbij ook
nog de obsederende manier van lezen uit
de film bij kan herinneren,
die het
beste te vergelijken valt met de leesstijl van Duras.
Er bestaat een boekje van de tentoonstelling voor zowat driehonderd frank,
erg goedkoop, dus, maar je moet er wel
bijnemen dat het slechts pasfoto-formaat

w h ite p o w ^ r
MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE is een film die
je pijnlijk in de herinnering komt,
telkens als je je in een vergeelde vieze
wasserette probeert wakker te houden bij
het monotome gezoem van kleurloze machines in een grijzig lokaal. Misschien
is het wel daarom dat de film, die als
TV-produktie bedoeld was,
in GrootBrittanië tot een bioskoopsukses uitgroeide .
Omar (Gordon Warnecke), een jonge Pakistani, wil tegen het advies van zijn
socialistische,
gedegenereerde
vader
(zonder werk, zonder vrouw en aan de
drank)
in, niet naar de unief. Bij zijn
oom krijgt hij een job als autowasser en
daarna mag hij een gore, slecht funktionerende wasserette uitbaten.Hij vraagt
een oude schoolvriend, Johny (Daniël Day
Lewis),
die ondertussen de leider van
een
extreem-rechts straatgroepje
is
geworden, om zijn vennoot te worden.
Samen toveren ze het vervallen onding om
in
een
supermodern
waspaleis,
geschilderd in vrolijke kleuren,
en
voorzien
van
stereoinstalaties
en
videoschermen.
Geleidelijk aan worden de ambities van
Omar duidelijk,
zijn wil om zich te
wreken op alle Engelse pesterijen die
hij heeft moeten ondergaan. Ook tegenover Johny, van wie hij nog steeds houdt,
wil
hij zich wreken door
hem
te
domineren,
zich te gedragen zoals de
Engelsen tegenover de immigranten.
De liefdesscènes tussen Johny en Omar
zijn erg pakkend door hun eenvoud, hun
natuurlijkheid,
en dat is zowel de verdienste
van
de
akteurs
als
van
scenarioschrijver Hanif Kureishi. Hij
zegt hierover:
"Het was niet
mijn
bedoeling
het
over
problemen
van
homofilie te hebben:
schrijven over

3g

H etg r o te gemak
Jim McBride -die BREATHLESS regisseerde
en instond voor het scenario van BEVERLY
HILLS COP
(met de onvergetelijke Ed
Murphy)- heeft een nieuwe film op zijn
actief: THE BIG EASY met in de hoofdrollen Dennis QUAID en Ellen BARKIN. Niet
direct overbekende namen en het publiek
bleef op de eerste laatavondvertoning
^opvallend afwezig: nauwelijks 20 man.
Hoewel de eerste tien minuten het niet
laten vermoeden,
is THE BIG EASY een
leuke en charmante thriller-love-story.
In
New-Orleans
-door
de
inwoners
gemeenzaan The Big Easy genoemd- gaat
het leven er iets swingender aan toe dan
in andere Amerikaanse
steden.
NewOrleans is immers de bakermat van de
cajun-muziek en dat staat garant voor
gezapige danstaferelen in
sfeervolle
kroegjes. Ook politie-inspekteur Dennis
Quaid -die zijn sporen al verdiende in
Silverado en The Right Stuff- swingt als
het ware van het ene lijk naar het
andere.
Quaid is een goedgemutste flik
die zijn leven niet laat verzuren door
de geur van verse lijken en is ook al
niet vies van enige corruptie, al heet
dat wel "het weduwen- en wezenfonds". De
diverse moorden worden toegeschreven aan
een lokale maffia-oorlog (in New-Orleans
noemen ze
wel "wise
guys").
Maar
dan
dwarrelt procureur Ellen Barkin
(Down By Law) neer in de politiebureau's
omdat zij geenszins overtuigd is van
deze hypothese.
Ze vermoedt immers dat
de politie er zelf voor iets tussen zit.
Ellen Barkin is aantrekkelijk en ...

G E E F M U M aaR SM IRNOFF
"Angst is de moeder der soldaten", bedenkt de jonge kommandant ietwat spijtig. We zijn 5 minuten ver in 'RUSSISCHE
OPENBARING',
een stuk van Akt/Vertikaal
dat een vijftal dagen in het Nieuwpoorttheater werd hernomen. Acteur Bart Slegers
(foto) staat alleen op z'n sokkel,
een held dus, ongetwijfeld. Voor hem is
de oorlog simpel. Gedurende 50 minuten
trekt hij woedend van leer tegen z'n
bange manschappen ("mijn soldaten kwamen
pas van de school, in de bioscoop hadden
ze de oorlog gezien"), wat uiteindelijk
leidt tot het feit dat hij één van hen
laat fusilleren. Een boodschappersjongen
die zichzelf opzettelijk in de rechterhand schoot. Vanaf dan (okt.41) zal de
jongen hem in z'n dromen blijven achtervolgen, hoeveel medailles hij ook nog
bijeenbrult.
Slechts 45 mensen waren opgedaagd voor
deze
'Russische Eröffnung' naar een
tekst van Heiner Muller, misschien begrijpelijk, maar weinig rechtvaardig.
Zelden zagen we zo'n intensieve prestatie. Ook al omdat we met zo weinig waren
had de acteur geen enkele moeite om iedereen in de zaal erbij te betrekken.
Woedend speurde hij de Nieuwpoort in, op
zoek naar de eerste die zijn visie op de
oorlog zou durven tegenspreken. Om er de
plak in te houden onder z'n eigen troepen hanteert hij dezelfde praktijken als
de verafschuwde duitsers. Vandaar de titel,
een Russische Opening is
een
schaakzet waarbij je in spiegelbeeld de
zet van je tegenstander beantwoordt. Het
dierlijke in z'n karakter uit zich in de
kleding,
dezelfde als op de goedverspreide affiche (macho-broek met riem,
later ook in ontbloot bovenlijf). Als
een beest ment hij z'n troepen, springt
voortdurend in de houding,
en geeft met
een nijdig gebaar aan wanneer de prachtige stukjes tussenmuziek moeten stoppen.
Het is alsof hij deze peptalk ook zelf
hard nodig heeft, hij wil een veilige
realiteit creëren in een verwarde oorlog. Visueel was dit subliem, en bij mo-

menten angstaanjagend. Als de kommandant plots met een bijl op een stuk hout
begint in te hakken voel je gewoon de
haat tegen alles wat de overwinning in
de weg zou kunnen staan, en het geweerschot dat droogweg afgevuurd werd deed
45 harten stilhouden.

Het enigste wat ietwat tegenviel was de
tekst. Hoewel zeer ontroerend op papier,
(integraal te vinden in het programmaboekje), werd deze gebeten, geschreeuwd
en met ingehouden woede gefluisterd,
waardoor er veel van de inhoud verloren
ging. Toch neemt dit niet weg dat ik
zeer onder de indruk ben. Een ietsje te
krachtig gebracht verhaal,
maar een
snokkende fysieke statement die nog lang
zal blijven hangen.
(PolS)

M
flïM
l l a HïM FJd IMU
- OM 15.00 en 20.30 h.
SILVERADO van Kasdan: een razendsnelle en steengoede western
MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE van Frears:
uitstekende film (zie bespreking)
BRETTANIA HOSPITAL van Andersen:
een satire op ziekenhuistoestanden
Dennis Quaid weet haar in zijn nestje te
strikken. En dat romantisch gescharrel a
la Legal Eagles is niet te versmaden.
Ja, er is dan ook nog het thrilleraspect. En dat is toch wel banaal, van dit
soort verhaaltjes gaan er duizend in een
dozijn. Net als in Legal Eagles en The
Morning After wordt The Big Easy enorm
genietbaar en sympathiek door een romantisch onderonsje tussen een leuk koppel.
En dat is een zeer beproefd recept, maar
blijkbaar onuitputbaar. Verder noteren
we goede vertolkingen en een verzorgde
fotografie.
THE BIG EASY * *
Decascoop
DomPer
het effekt ,van een homofiele relatie
op een Pakistaanse familie of op de
vrienden van Johny, zou er een heel
andere film van gemaakt hebben.
Ik
verkoos het gewoon voor waar aan te
nemen, zoals wij dat doen in ons leven
nu."
De film gaat echter over veel meer dan
homofilie: ook over de problemen van een
Pakistaanse minderheid, hun kuituur en
hun aanpassingsmoeilijkheden.
De grote verdienste hierbij is dat die
problemen niet op de voorgrond komen,
dat er voldoende humor -cynisme,zelfsen gevoel aanwezig is.
Rest ons nog te vertellen wat helemaal
in het begin had moeten staan: de regisseur is Stephen Frears (ook van The Hit)
en vergeet niet te letten op de sublieme
generiek,
in de vorm van en met het
geluid van wasmachines.
ag
STUDIO SKOOP
15.00 u

15.00 u
15.00 u
22/30 u
20.GÓ u

20.00 u

20.00 u
22.30 u
22.<50 u

PARIS-TEXAS (USA,1984) van W.
Wenders, met H.D.Stanton, N.
Kinski...
SID AND NANCY (GB.I986) van A.
Cox, met G.Oldman, C.Webb,..
HOHENFEUER (CH,!986) van F.Murer, met T.Nock, J.Lier...
SACRIFICATIO/HET OFFER (F/S,
1986) van A.Tarkovski, met E.
Josephson,S.Fleetwood,V.Mairesse,..
SALVADOR (USA,1986), van 0.
Stone, met J.Woods, J.Belushi,
J.Savage,..
MY FIRST WIFE (AUS,1984) van
P.Cox, met J .Hargreaves,...
DOWN BY LAW (USA,1986) van J
Jarmush, met T.Waits, J.Lurie.
RETROSPEKTIEVE ANDREI TARKOVSKI:
-Do 19: STALKER (SU, 1979)
-Vr20 t.e.m. Ma 23: SOLARIS
(SU,1972)
-Di 24 en Woe 25: DE SPIEGEL
(SU, 1974)

Nie u w e

films

- T H E BIG BANG v an P i cha (alle uren)
- F L O D D E R van M a a s en co (alle uren)
- N O T H I N G IN C O M M O N
(alle uren)
•LES F U GITIFS^ van Veb e r ( 15.00, 17.30
2 0 .00 h . )
Herneming

- OM 17.30 en 23. 00 h.
-T H E KI S S OF THE S P I D E R W O M A N van
INSIGNIFICANCE van Roeg: een knappe
B a b e n c o (1 7 . 3 0 en 22.30 h.)
komedie over Einstein,M. Monroe, Mc.
V e r l e n g i n g (o.a.)
Carthy en doe Di Maggio
KOYAANISQUATSI van Reggio: een uiterst “ The Name of the Rose
•
f* • 1
1
1
-f
,
.
_ r > ----------- ^
- P e g g y Sue Got M a___r_r i* e. d
mooi gefilmde parabel met muziek
- B l u e Ve l v e t
van Glas. Een niet te missen experi-The Fly
ment
-The M o r n i n g A f t e r
ABEL van Van Warmerdam: een komedie
-Crocodile Dundee
die gezien mag worden
-The

PLONS,
d e ga e un ie kikker

Voor wie omes gepaard gaat met ongelooflijk'gebruik' van alcohol, weggelopen wijven
en andere tegenslagen in dit duister bestaan kan ik verzekeren dat het ook anders
kan.

Toen ik verleden week omstreeks 14 uur
een café binnenduikelde zag ik i.p .v . 3
zatte kerels met schorre stemmen 3 doodgewone Jannen (incluis hun petten). Ze
bleken 'The legendary Artkicks' te zijn
en ze plannen om samen met Mike Anthony
je trommelvliezen te vibreren op woensdag 25 februari tijdens de zwem-in-stuiffuif t . v . v . Afrika.

Big

Ea s y

De gast van de avond is dus Mike 'Why
can't we live together' Anthony en volgens de Artkicks veel meer waard dan
die zwakke cover.
Wat je kunt verwachten is een groep die
met alle plezier op het podium staat en
covers brengt uit diverse genres: Soul
(Motown), Blues, Funk en Hardrock.
Kortom, er zal ambiance genoeg zijn om
het beest in U te laten opborrelen.
Daarenboven is het nog voor een goed
doel en wie weet zal opa Roland -altijd

Reden genoeg om die informatie even onder de loep te nemen. De groep die iedere donderdagavond in de ' Tin- PanAlley ' een acte de présence geeft, bestaat al ongeveer 5 jaar. In deze tijdspanne hebben ze 15 repetities gehad
zodat het je niet moet verbazen dat ze
tijdens hun optreden nogal wat improviseren. Daarin ligt juist hun kracht,
vinden ze, zolang je die improvisatie
niet in totale anarchie laat uitmonden
kan die nog wel eens voor leuke verrassingen zorgen. Suzie Q (van de
Bubblegum groep Creedence Clearwater
Revival) in een funky ritme enz. . . .
De groep bestaat uit 4 studenten die allemaal uit het Gentse afkomstig zijn:
Serge (electronicastudies) plukt de bas,
Martin (theaterstudies) roffelt op de drum
en Jan (film/videostudies) martelt zijn gitaar en als het allemaal meezit wil hij nog
wel eens zijn ziel blootleggen d.m .v. het
medium par excellence: de stem.
Dan loert hier warempel de bekende EXp r o v o om de hoek : studiomuzikant Peter
die de keyboards bespeelt. Volgende
woensdag wordt die groep nog versterkt
door de mysterieuze Louis die beloofde
om ook een keyboard mee te brengen.

te vinden voor een potje leuke muziekhet podium nog eens betreden.
Hopelijk zullen jullie talrijk aanwezig zijn
en een ferm stuk in jullie voeten drinken, zodat jullie allen de volgende dag
kunnen zingen:
' I had the blues this morning '
W.D.

