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Hijsen op de tonen van Soulsister

Gastcolumn

KRISTALNACHT WORDT WINTERNACHT

NIGHTS IN
WHITE SATIN

Kristalnacht. De enige echte valt traditioneel op de laatste donderdag voor de
kerstvakantie. Dan verandert de buurt van
de Overpoortstraat in één groot openluchtcafé, een reuzefestijn waar bier
rijkelijk vloeit en menig clublied de
onsterfelijkheid ingezongen wordt. M.a.w.
the, place to be voor de jolige student(e). 10 000 feestvierders van overal
te lande komen hier samen. Want komen
doen ze, zelfs met speciale bussen uit
Noord-Frankrijk. Tot hiertoe niets aan de
hand. Niettemin heeft Kristalnacht sedert
enkele jaren
een kwalijke reputatie.
Enkele malen per jaar ontaardt deze buurt
in een gigantisch pretpark waar zowat
alles kan en mag(?) : glastapijten, bierdouches, geknakte antennes, ingegooide
ruiten, auto's op hun dak, ettelijke decibels lawaaioverlast, knokpartijen,...
Enfin, het scenario is bekend en berucht.
Hoeft het gezegd dat alle betrokkenen, op
die enkele herrieschoppers na (meestal
niet eens studenten!), daar niet erg mee
opgezet zijn ? In het verleden is zowat
alles al geprobeerd om het vandalisme en
de agressie - stilaan vaste 'waarden' op
donderdagavond - een halt toe te roepen.
We hebben anti-vandalisme affiches gehad,
een
verkeersvrije
Overpoort, plastic
bekers, binnenwippers (: een struise heer
maant u beleefd doch dringend aan met uw
drankje binnen te blijven). De resultaten
waren vrij bedenkelijk. Politieoptredens
eindigden veelal op wederzijdse provocaties, blauwe plekken of erger; remember
de razzia november '87. Samenwerkingen
tussen politie en horeca brachten door
onwil of slechte afspraken weinig verandering. Wie van studentikoos feestvieren
houdt, kan je gemakshalve de sigaar noemen.

Het Project
Enkele maanden geleden heeft de Dienst
Studentenaktiviteiten het idee opgevat om
het vandalisme en andere toestanden daadwerkelijk aan te pakken; ze bezorgen Gent
als universiteitsstad geen al te fraai
imago. Het driemanschap Filip Lefevere
(beheerder), Luk Alloo en Koen L'Ecluse
zetten zich aan de tafel, werkten een
project uit in coördinatie
met alle
betrokkenen en doopten het Winternacht.
Vanwaar de naam ? Niet alleen omdat de
oude Kristalnacht dit jaar op 21 december
valt, maar vooral omdat de vroegere bena-
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ming nu niet bepaald een vredelievende
bijklank had (op 9 november 1938 sloegen
de nazi's alle Joden murw, onder luid
gerinkel van verbrijzelde ruiten).
F. Lefevere stelt het opzet heel duidelijk: "
Bedoeling is
om van een
anarchistisch zuipfestijn een sfeervolle
happening te maken. Het terrein van de
Overpoortstraat, het Stalhof, het St.
Pietersplein en de Blandijnberg wordt op
21 december afgehuurd en afgezet. Er komt
een enorme feesttent op het St. Pietersplein waarin we door een goed programma
zoveel mogelijk volk trachten te lokken
en daar ook te houden. Optredens in
Vlaanderen
gaan
zelden
gepaard met
geweld. Ik denk dat we het feestvieren
binnen een tent in goeie banen kunnen
leiden.
De winst is bestemd voor een goed doel,
de benefietorganisatie Boemerang, wat het
geheel een vriendelijker imago geeft. Dit
vinden wij erg belangrijk. Natuurlijk kan
je niet verwachten dat hiermee alle problemen opgelost zijn, er zal wel nog herrie zijn die nacht, maar minder, denken
we."

De politie doet mee
Het mini-festival en de benefietactie alleen volstaan niet. Daarom werden de betrokken instanties aangesproken: de horeca, de buurtbewoners, de Stad en de Provincie, de Kringen.
Aan de horeca werd gevraagd om geen eten
(hot-dogs en konsoorten) en vooral geen
alcohol op straat te verkopen. Een verzekering voor elk café stuitte op onderling
verzet. De Dienst Studentenaktiviteiten
heeft wel een verzekering Burgerlijke
Aansprakelijkheid genomen voor het volledige project.
Via mailing raadt men de buurtbewoners
aan vuilbakken, fietsen, auto's binnen te
plaatsen (kwestie dat men niet met uw
auto gaat fietsen, laat staan met uw
antenne).
De samenwerking met de diensten van de
stad Gent zou naar verluidt zeer vlot
verlopen, zeker nu de burgemeester het
project persoonlijk steunt. De politie
zal zich vooral op de achtergrond houden
om geen provocaties uit te lokken. Ze zal
patrouilleren in de periferie rond het
terrein omdat dronkelieden en vandalen
daar hun favoriete stekjes vinden.
Het zijn de studenten die zich binnen het
terrein effectief zullen inzetten, meer
bepaald mensen van de Landbouw (VLK) en
de Geneeskunde (VGK), al
geniet het
project de logistieke steun van alle
konventen. Zij zullen zorgen voor de
kaartenverkoop
en
de
verdeling van
strooibiljetten en affiches. De avond
zelf zullen ze druk doende zijn aan de
kassa en achter de tapkast of pogingen
tot zwartfuifen verijdelen.
Minder
aangenaam
wordt wellicht het
'schoonmaken', een eufimisme voor het
bijeenvegen van hopen smurrie, bergen
bekertjes en verloren voorwerpen. Ook dit
is nieuw. Voorts zal het Rode Kruis

permanent aanwezig zijn met het vijfde
Werk van Barmhartigheid.
Omdat
zo'n
organisatie en zeker de
concerten een flinke duit kosten, werd
een beroep gedaan op sponsoring. Studio
Brussel, De Morgen en enkele biermerken
spijzen de kas.

Het antwoord heet
muziek
Een mens, een Schamperlezer bv., wil
graag weten wat er dan wel te gebeuren
valt in zo'n tent. Luk Alloo antwoordt :
"Een concert van Soulsister ligt al vast.
Gezien het jonge publiek en de populariteit van deze popgroep was dit de meest
voor de hand liggende keuze. 2500 betalenden lijkt mij heel redelijk. Om nog
meer volk te lokken - en dan mikken we op
meer dan 3500 mensen - onderhandelen we
via Herman Scheuremans met ... TC MATIC
(rockminnend Vlaanderen op het puntje van
zijn stoel, nvdr). Of die (eenmalige)
reunie er ook komt, staat op dit ogenblik
nog niet vast, maar we hebben goeie hoop.
Het ware fantastisch natuurlijk.
We willen een goeie sfeer scheppen in de
tent. In het midden van de tent komt er
een speciale dansvloer met special light
effects, stroboscopen, een rookmachine.
Daarvoor staan Light Original en Sound
and Vision in, de specialisten terzake.
Na de optredens zullen de DJ's van Studio
Brussel een reuzeparty animeren.
Zoals bekend hebben wij geopteerd voor
een happening én een benefietaktie. De
winst gaat naar Boemerang, bekend van de
BRT
(Boemerang
is een project voor
Begeleid Zelfstandig Wonen; mensen met
een psychische of sociale handicap worden
op die manier opnieuw in de maatschappij
geïntegreerd; dit project komt eigenlijk
tegemoet
aan een reöle
nood, anders
gezegd, daar waar het overheidsbeleid
ernstig
tekortschoot,
nvdr).
Kathy
Lindekens zal die avond bekende Belgische
gasten ontvangen. Boemerang is voor ons
een bewuste keuze die kadert in het hele
opzet :
een feestelijke
nacht zonder
agressie. "
Een ander initiatief, eveneens deel van
'Winternacht', is de vertoning van een
film in avant-premiére. 'Dead Poet Society' met Robin Williamsin de hoofdrol
kunt u op dinsdag 19 en woensdag 20 december aan sterk gereduceerde prijzen
gaan bekijken.
In de Decascoop, telkens
om 22.30 u.

Gezien in de
kristallen bol
Kristalnacht of
Winternacht, het zal
velen een zorg wezen. Op donderdag 21
december trekt iedereen met gevulde maag
en studentenpet naar het Oord van Vertier. Goede manieren niet vergeten aub.
HeT

Dagenlang heb ik er mij het arme hoofd
over gebroken. Nachten heb ik mij in mijn
polysynthetische nachtpon door het afmattende denkwerk te pletter gezweet. Duizenden mogelijke oplossingen voor het
raadsel zijn me tijdens het dwangmatige
zoeken te binnen geschoten - sommige
zelfs met zo'n snelheid dat mijn arme
hoofd tegen de bedstijl sloeg. Gelukkig
had m'n Irma de tegenwoordigheid van
geest om onmiddellijk een doos pleisters
en een tube vaseline uit het nachtkastje
te toveren,
t' Schaap heeft ook geen oog
dicht gedaan - wat me trouwens een schoon
gelen sjaal heeft opgeleverd aangezien ze
van armoe maar is beginnen breien. Wel
spijtig dat ze 'ts nachts te moe was om
rechts en averechts uit elkaar te houden
- iets waar mijn Irma anders gelukkig
geen last mee heeft - maar 'ts nachts wel
klaarblijkelijk te oordelen naar die twee
schijnbaar zwaar gemorfineerde breedbekkikkers die ze aan beide uiteinden van
mijn schoon sjaal heeft gebreid. En ik
nog zo gevraagd om goed naar 't prentje
te kijken om er zeker van te zijn dat 't
echte Vlaamse Leeuwen zouden zijn op mijn
schoon sjaal, maar alla.

Ik had het over mijn muizenissen en mijn
kopzorgen van de afgelopen week. Moeten
ze dat ook naast mijn schoon column zetten? Wie zijn om de liefde Gods 'ons' en
wat kost hen in hemelsnaam 16.572.100,Belgische Franken? Ik heb al gezegd geloof ik dat honderden oplossingen me voor
de geest zijn gekomen tijdens mijn - zeg
maar onze, Irma staat hier met haar breipennen te zwaaien - woelige nachten. En
zaterdagnacht was het zover, zaterdagnacht rond 3 punt 42 uur had ik de oplossing gevonden! Ik liet een triomfantelijk
Vliegt Den Blauwvoet weerklinken vanonder
de lakens, greep mijn Irma bij de breipriemen (op aanvraag kunt u uw vinger in
de gaatjes komen leggen, waar trouwens al
schoon korstjes
rond aan 't groeien
zijn), danste een korte maar woeste mosseldans en schalde de oplossing met zo'n
kracht door de slaapkamer dat Breydel,
ons steenratje, er wakker van werd.

FILIP LEFEVRE!! Natuurlijk, Filip Lefevre, onze
beminde studentenbeheerder,
kost ons elk jaar 16.572.100,- Belgische
Franken! Zoals die geld door de vensters
gooit. Tuinfeesten, heildronken en galadiners. Recepties, oudstrijders-rednies
en
statuutwijzigingen.
Vlinderdassen,
bureaustoelen en reuzetenten op 't
Pietersplein.
En
maak
er
nu maar
17.572.100,- Belgische Franken van, riep
ik vlaggezwaaiend uit, nu hij 't in zijn
hoofd heeft gehaald het de wereld kond te
doen dat HIJ (vergeet het verwarringzaaiende 'het') ons handenvol geld kost.
Posters, punaises en strooibrieven. Doorschijnende lakskes, drukkersinkt en megafonen - het kan
blijkbaar niet op,
schuimbekte ik, en het bloed stond in
mijn handen.

Ik ben onmiddellijk aan mijn schrijfbureel gaan zitten en heb een actieplan
tégen zoveel verspilling ontworpen. Irma
pulkte een stuk schoon sjaal uit mijn
rug. Breydel geeuwde luid. Die Leu!
4

Erik Von Crompuy.

Wie biedt meer / Dan de Raad van Beheer?

200 MILJOEN / OM NOOIT MEER OP TE DOEN
sluitender maken en per jaar 200 miljoen
besparen op het Administratief en Technisch Personeel (ATP), het Onderwijzend
Personeel (OP) en het Wetenschappelijk
Personeel (WP).

ATP

Professor, hij begint weer ...

Op vrijdagavond 1 december bouwden een
zestigtal (volgens de rijkswacht: twee)
studenten
een vervroegd kerstsfeertje
voor de ingang van het rectoraatsgebouw,
waar op dat moment een spoedvergadering
van de Raad van Beheer (RvB) startte. Ze
deden dit om ten allen prijze te vermijden dat er nogmaals bespaard zou worden
in de Sociale Sector, die toch al de
hardste klappen heeft gekregen. De inderhaast opgetrommelde studenten van het
Werkgroepen-konvent (WK) en het Homekonvent (HK) gaven de met mondjesmaat
binnensijpelende raadsleden een tekst mee
waarin ze hun standpunten uiteenzetten.
Inmiddels is gebleken dat de RUG 200 miljoen per jaar wil besparen, en dat de
Sociale
Sector
(voorlopig)
gespaard
blijft van Het Mes. Toch is daarmee de
kous nog niet af...
De leden van de RvB (waaronder, zoals u
weet of hoort te weten, 4 studentenvertegenwoordigers) werden, en dat is hoogst
ongewoon, slechts enkele dagen voor de
bewuste vergadering verwittigd. Van de
precieze inhoud van de agenda waren enkel
rector De
Meyer, regeringscommissaris
Yannick De Clercq, administrateur Van
Espen, het Onderwijzend Personeel (de
profs) en één lid van het Wetenschappelijk Personeel
(Bruynooghe, faculteit
Toegepaste Wetenschappen) op de hoogte.
Noch de rest van het WP, noch de studenten, noch de vakbonden had men ingelicht.
In het licht van de latere ontwikkelingen
is dit lijstje veelzeggend.
Dit alles, maar natuurlijk ook de gebruikelijke Gunstige Wind, deed vermoeden dat
er opnieuw fel gesnoeid zou moeten worden
in de financiën, op verzoek van ons aller
lieveling Daniël Coens. En jawel hoor:
men liet de sandwiches, de flessen Jack
Daniels (voor Filip Lefevre en Geert
Lambert) en de dozen fruitsap (voor het
imago van Lefevre en Lambert) (kan ook
andersom zijn) aanrukken, want tot diep
in de nacht boog de RvB zich over een
herstructureringsplan dat nu wacht op
goedkeuring door de Vlaamse Executieve.

Knikkende knietjes
(en bevende handjes)
Nu heeft het verleden meermaals aangetoond dat als de RUG niet structureel kan
besparen, de
Sociale Sector (home's,
resto's, studentenhuis,...)
altijd de
klos is. "Stop de afbraak van de Sociale
Sector" was vrijdag dan misschien wel een
lange, maar zeker geen loze slogan.
De studenten vonden/vinden dat de financiële problemen van de RUG structureel
van aard zijn, en meer verband houden met
de verdeelsleutel die de overheid hanteert bij het bepalen van de werkingstoelagen voor de RUG. Niet enkel de hoge
personeelskosten liggen aan de basis van
het deficiet. Namens resp. WK en HK
verklaarden
Luc
Slimbrouck en Serge
Huyghe zich dan ook solidair met een
motie van het personeel die bij hun tekst
gevoegd werd.
In die motie gaf het personeel uitdrukking aan hun vrees voor "draconische
voorstellen" en "heksenjachten" die het
gevolg zouden zijn van besparingen in het
wilde weg. Dat die vrees niet geheel ongegrond was, bewijst de afdanking op 24
november van 6 'jongere' personeelsleden
(in dienst sinds 1973) door het Vast Bureau. De Centrale Bibliotheek
in de
Rozier, waar 2 van de gedupeerden werkzaam waren, reageerde onmiddellijk met
een staking; er hangen nu trouwens nog
zwarte "rouwslierten". Eigenlijk mogen ze
daar de hemel op hun blote knietjes danken dat er nog personeel IS om te staken,
want met de onderbezetting loopt het op
de Blandijn en in de Rozier zo onderhand
de spuigaten uit. (Ook een manier om sociale onrust te vermijden, natuurlijk:
geen personeel, geen staking.)
De ongerustheid onder studenten en personeel was dus groot. Maar wat bleek? De
Raad van Beheer kwam met een drastisch,
maar blijkbaar toch aanvaardbaar herstructureringsplan op de proppen. Er zijn

wel enkele duistere kantjes aan, maar
daarover kan u elders meer lezen. Om de
zaak netjes uit de doeken te doen, moeten
we wel even terug in de tijd.

Herinnert u zich
deze nog nog nog ?
Vorig jaar ontwikkelde administrateur Van
Espen een plan ter sanering van de RUG.
Het zogenaamde Plan "Van Espen" voorzag
in de afvloeiing met sociale begeleiding
van zowat 500 oudere personeelsleden.
Volgens haar voorstanders zou dit plan op
korte termijn een débale vermeden hebben, en op lange termijn de universiteit
zo'n 2 miljard knotsen opgeleverd hebben.
Een vereiste was wel een fikse investering van de Ministeries van Onderwijs en
Arbeid en Tewerkstelling. Het plan werd
in juli
'88 una-niem goedgekeurd door de
RvB, waarop het straal genegeerd werd
door Minister Coens. Begrijpe wie kanCoens' wegen zijn minder doorgrondelijk
dan die van zijn Grote Manitoe -, want
hierdoor zat de RUG voor 1990 met een put
in de begroting van liefst 350 miljoen
opgescheept.
Omdat het plan toen niet goedgekeurd
werd, vreesde men nu voor overhaaste besparingsmaatregelen om alsnog te proberen
de put te dichten. Het zag er behoorlijk
somber uit voor de RUG zonder het Plan
"Van Espen". Maar kijk eens wat de Sint
in het schoentje legde?

Het Tweede
Plan"Van Espen"
Vrijdagnacht kwam de Raad van Beheer naar
buiten met een plan dat ruwweg uit drie
delen bestaat, die elk betrekking hebben
op één geleding van het personeel. Met
dit voorstel wil de RUG dus de begroting

Het voorstel m.b.t. het ATP wordt in de
wandelgangen nu al het Tweede Plan "Van
Espen" genoemd, omdat het een doorslagje
is van zijn onfortuinlijke voorganger.
Het is vrij ingrijpend: via vroegtijdige
pensionering (vanaf 55 jaar) zouden er
zo'n 480 ATP'ers op een sociaal verantwoorde manier moeten afvloeien, met behoud van 90% van hun brutoloon gedurende
de eerste vijf jaar. Naar verluidt zou
het merendeel van de ATP'ers die in aanmerking komen voor deze regeling er gebruik van maken. Volgens woordvoerder
Frans Dambre van de RvB zal dit deel van
het plan, als het tenminste uitgevoerd
wordt, een einde maken aan het structurele
personeelsoverschot
en
aan de
financiële problemen van de RUG. Eerst
zien en dan geloven. In ieder geval zou
het personeelsbestand
(nu 1.409, ATP
alleen) dan
toch onder de gevraagde
duizend eenheden gebracht worden.

OP
Het OP (de professoren, die als enigen
van het personeel één dag op voorhand van
de agenda van de RvB op de hoogte waren
gebracht)
werd
grotendeels
ontzien
(tiens!) door de RvB. Volgens de wettelijke normen heeft de RUG namelijk al
zo'n 100 profs te weinig, en aangezien
men toch het meest belang hecht aan de
"onderwijs- en onderzoeksopdracht", zal
de unief alle 0P-vacatures onmiddelijk
opvullen. Dit betekent dat er in de
periode 1990-1993 52 nieuwe profs benoemd
zullen worden. Die nieuwe profs zullen
komen uit het WP-bestand (de assistenten), zodat deze maatregel ook de "doorstroming" van WP naar OP bevordert.
Wat betreft het OP werd er ook nog beslist slechts 5 gastprofessoren (uit het
buitenland of een ander taalgebied van
het land) te benoemen.

WP
Tot daar weinig problemen. Het schoentje
begint echter te knellen bij de maatregelen voor het WP, de assistenten dus. In
een ander artikel gaan we daar uitvoeriger op in, we zullen het hier laten bij
volgende punten:
1/ Er komen 6 vaste benoemingen minder
per jaar;
2/ De mandaten van het tijdelijk WP
worden "in principe" na 6 jaar niet meer
verlengd, zoals vroeger wél het geval
was;
3/ Een voorstel om WP-leden vanaf hun
zestigste verplicht met pensioen te sturen werd (gelukkig) verworpen;
4/ De begeleidende maatregelen van het
saneringsplan
1983-1989
blijven
van
kracht.
Dit laatste betekent dat WP (én ATP)leden die om persoonlijke redenen de RUG
tijdelijk verlaten niet worden vervangen,
zelfs niet op verzoek van het diensthoofd .

Bevende handjes
(en knikkende knietjes)
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Wie binnen is voor 20u30 kan de
volledige sessie schaatsen aan
80,- fir (Huur schaatsen inbegrepen)

STUDENT-SKATE

WOENSDAGAVOND VAN
19u30 tot 23u30

SPECIAAL TARIEF MET STUDENTENKAART
120,- Fr (Toegang enkel vanaf 16 jaar)

Mogelijkheid tot T.D.’s: verhuur van zalen
(50 -1500 personen) - Konkurrentiële prijzen

Zoals gezegd moet dit plan op 13 december
nog goedgekeurd worden door de Vlaamse
Executieve. Dat dit niet zo vanzelfsprekend is, hebben de lotgevallen van het
eerste Plan "Van Espen" al bewezen. Toch
kunnen we ons niet van de indruk ontdoen
dat men Coens een paar brokken toewerpt
opdat hij toch maar de hoofmoot zou aanvaarden (zie hiervoor "EEN CADEAUTJE VOOR
COENS"). Er is de RUG duidelijk veel aan
gelegen om dit plan er door te krijgen en
om erkend te worden als "bedrijf in
nood". Als de RUG die erkenning krijgt
kan ze immers het
zgn. patrimoniumpersoneel (dit is het personeel dat de
unief uit haar eigen vermogen betaalt)
een brugpensioen vanaf 50 jaar aanbieden.
Zo zouden nog eens 106 personeelsleden
kunnen afvloeien.
De Raad van Beheer had echter weinig
keus: als het nieuwe plan niét aanvaard
zou worden, dan kijkt de RUG in 1990 in
een enorme financiële put. En dan zou men
alsnog bij de Sociale Sector kunnen gaan
aankloppen (zeg maar: de deur Inbeuken)
om het geld te halen waar het nu eens
niét zit. Blijf op uw hoede.
(Vervolg in dit blad, of op de bezetting
van het rectoraatsgebouw dus.)
(theus)

BUFFALO,
BUFFALO

Aankondigingen (graag met prijsvermelding) dienen ons te bereiken tenminste 3
(en liefst véél meer) weken voor de concerten, activiteiten e.d. plaatsvinden.
Opsturen naar: Schamper Agenda, St. Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent.
De volgende editie van Schamper verschijnt op 18 januari.

A. AGENDA
EVENEMENT
Warm uw verkleumde knoken aan een zuiderse schone (of aan de radiator natuurlijk)
tijdens de EERSTE NACHT VAN DE PASSIE die
men speciaal voor A (én voor de minder
fortuinlijke radiatoren onder ons) organiseert in de bovenste zalen van het
Casino van Gent, in het Citadelpark. Er
wordt gedanst (door een reeks héél zuiders klinkende namen), er wordt gemuziekt
(zie desbetreffende rubriekt), er worden
tango-films vertoond en als u zelf ook
eens de benen wilt strekken (u bent die
opdringerige radiator onderhand bei), dan
kan dat op twee verschillende dansvloeren
met twee DJ's. Moge de beste winnen.
Reserveren kan op 091/25.10.07.
Op donderdag 14 december in de Balzaal,
Clubzaal en Majolicazaal van Vooruit:
CHILI-HAPPENING
(moeilijk
woord voor
kook-cursus),
georganiseerd
door
11.11.11.-Groot Gent. Om 20h00.
Of ging u liever eens naar de opening van
een tentoonstelling van Luc Coeckelberghs
en Beniti Cornelis? HOE SCHOON IS MIJN
TABLEAU met - jawel - Bea Vandermaat in
café Vooruit om 21h00. Hoera! Gratis!
De MIDDAGEN VAN DE LITERATUUR worden ook
dit jaar georganiseerd door het Poëziecentrum i.s.m. de Stedelijke Openbare
Bibliotheek van Gent. Ze hebben telkens
op een donderdag plaats in de toekomstige
Stedelijke Openbare Bibliotheek aan het
Zuid, m.b. het Graaf Van Vlaanderenplein
36. Presentatie is in handen van Frank
Degruyter. Toegangsprijs: 40/50 fr.
Staan nog op het programma:
11 januari: HUGO BOUSSET (over Ivo Michiels)
1 februari: RITA DEMEESTER (eigen werk)
15 februari: GWIJ MANDELINCK (eigen werk)
22 februari: LEO PLEYSIER (eigen werk)
8 maart: LUT DE BLOCK (eigen werk)
Op 15 en 16 januari houden de onvolprezen
VREDESEILANDEN een actie met infostands.
We zouden zeggen: ga naar Tessel, maak
liefde (geen oorlog), en probeer zelf
eens een standje uit. Dóén!
LANDEN ANDERS BEKEKEN
18 januari: Egypte
22 februari: Sovjet-Unie
9 maart: Turkije
22 maart: Maleisië
De voordrachten (telkens gevolgd door een
kleine receptie) gaan door in de Academieraadzaal, Voldersstraat 9 om 18u00.

Miel Jaar !
Aan alle
milieubewuste studenten: op
dinsdag 19 december wordt de petitie
"Kringlooppapier aan de RUG" afgegeven
aan de Rector, na een ludieke actie.
Verzamelen geblazen om 15h00
aan de
Blandijn. Breng je spandoek(je) mee!

HOOR (en zie)

December

-- Dinsdag 12 december----------------LENNY KRAVITZ (Vooruit, 21h00)
HUGH HOPPER BAND (jazzcafé Damberd, 21h00
- gratis)
MARY-JANE LEACH (vsa) (Concertstudio Logos, Kongostr. 35, 20h00 - 100/150 fr)
DIEDERIK WESSELS TRIO (jazzcafé 't Uilekot, Kortrijksestw. 476, 20h30 - 250/300
fr)
-- Woensdag 13 december--------------CHRISTMAS REGGAE PACKAGE met Augustus
Pablo, Junior Delgado, Yami Bolo, Lieutenant Stitchie en The Rockers Band.
(Vooruit, 20h00)
FLAMENCO AVOND met LYDIA GITANA (Balzaal
Vooruit, 20h30 - 200/250 fr)
-- Vrijdag 15 december----------------JUAN C. TAJES' TANGO CUATRO, SEPTETO
CANYENGUE en een VERASSINGSOPTREDEN (zie
"evenement") (Casino Citadelpark, 20h30)
GREGORY TAYLOR (v.s.a., computerspecialist) (Logos Concertstudio, Kongostraat
35, 20h00)
-- Zaterdag 16 december---------------PINSKI ZOO (gb) (Café Vooruit, 23h00gratis)
NONO GARCIA en JUAN LOPEZ (Ekkentu
2,

Vlasmarkt, 23h00 - gratis)
-- Zondag 17 december-----------------IVAN REBROFF (Hij Komt!!!) (Groene Zaal
St. Bavo, 19h30)
-- Maandag 18 december----------------N'DEM "Acoustische Verhalen" (De Grote
Avond, Huidevetterskaai, 20h30 - 150 fr)
-- Dinsdag 19 december----------------JARMO HOOGENDIJK - BEN VAN DUNGEN KWINTET
(jazzcafé Damberd, 21h00 - gratis)
N'DEM "Acoustische Verhalen" (De Grote
Avond, Huidevetterskaai, 20h30 - 150 fr)
-- Woensdag 20 december---------------THE MUDGANG (The Cover, 22h30 - gratis)
THE SWEET en DEREK & THE DIRT (Vooruit,
20h00 - 440 fr)
-- Donderdag 21 december--------------SOULSISTER en fuif met Studio Brussel
(tent St. Pietersplein)
I MEDICI (Gele Zaal, 20u30 - 200/250 fr)
JEAN-YVES EVRARD (fr, gitaarimprovisaties) (Logos Concertstudio, Kongostraat
35, 20h00)
-- Vrijdag 22 december----------------THE FOUR ONE AND ONLY'S met HERR SEELE
(nl/b), DULL SCHICKSAL (nl) en DE KIFT
(nl) (Democrazy, 20u00)
LAAT VAREN ALLE HOOP (Zaal Impulse, De
Pinte, 20h00)
PRINCE AND
THE REVOLUTION(Parochiezaal
Ursel, 21h00 - 900/1100 fr)
-- Zaterdag 23 december---------------CHACOK TWICE (Ekkentu 2, Vlasmarkt, 23h00
- gratis)

Januari
-- Donderdag 4 januari----------------ANN LABERGE & NICK DIDKOVSKY (v.s.a.,
dwarsfluit
(!)en computer (!!!) (Logos
Concertstudio, Kongostraat 35, 20h00)

ZIE (en hoor)
-- Maandag
11 december--------------THE BLUES BROTHERS van John Landis
(Blandijn aud. E, 20h00 stipt - 60 fr)
BRUTTI, SPORZI E CATTIVI van Ettore Scola
(1975) (Studio Skoop, 20h00 - 150/200 fr)
-- Dinsdag
12 december--------------THE MILAGRO BEANFIELD WAR van R. Redford
(Blandijn aud. E, 20h00 stipt - 60 fr)
IL MONDO NUOVO van Ettore Scola (1981)
(Studio Skoop, 20h00 - 150/200 fr)
-- Woensdag 13 december---------------LA TERRAZA
vanEttore Scola (1979) (Studio Skoop, 20h00 - 150/200 fr)
DEAD OF NIGHT van Alberto Cavalcanti (Democrazy, 20h30)
-- Donderdag 14 december---- 1----------BEN HUR (Blandijn, aud. E, 20h00 - 60 fr)
-- Zondag 17 december-----------------Filmontbijt: WILLOW van Ron Howard (Decascoop, lOhOO - 120/150 fr)
-- Maandag 18 december----------------HET ZWIJGEN van Ingmar Bergman (Balzaal
Vooruit, 21hQ0 - 100 fr)
-- Dinsdag 19 december----------------DEAD POETS SOCIETY (avant-premiére met
receptie) (Decascoop, 22h30 - aan "sterk
gereduceerde prijzen)
-- Woensdag 20 december---------------DEAD POETS SOCIETY (idem)
ERASERHEAD van David Lynch (Democrazy,
20h30 - 100 fr)
-- Zondag 24 december-----------------Filmontbijt: MOONSTRUCK van Norman Jewison (Decascoop, lOhOO - 120/150)
-- Woensdag 27 december---------------BRINGING UP BABY van Howard Hawks (Democrazy, 20h30 - 100 fr)

BABBEL (en luister)
-- Dinsdag 12 december----------------"ADVOKATUUR OVERSTUUR?" met W. Daem, M.
Callant, M. Rummens en H. De Coninck (moderator: J. Lippens)
(Aud. I, Universiteitsstraat, 20h00)
-- Woensdag 13 december---------------J . VAN OPPEM (studentenpsychologe RUG)
komt spreken over "studeren als eerstejaars. (KUC, 20h00)
-- Donderdag 14 december------- --------(De donkere dagen voor kerst worden natuurlijk weer opgevrolijkt door het - )
KERSTDEBAT van CDS met Herman De Croo en
Jean-Luc Dehaene (moderator: Tony Van Den
Bosch) (Blandijn aud. C, 20h30)
-- Vrijdag 15 december----------------"BEVRIJDINGSTHEOLOGIE: EEN (drukfout) IN
GEVAAR?" door Eduardo Hoornaert en Berma
Goldewijk (Blandijn, 20h00 - 60/100 fr)
-- Zaterdag 16 december---------------"ASTROLOGIE, EEN WETENSCHAP?" (Fnac Forum, 14u00 - gratis)

-- Dinsdag 19 december----------------"VTM OP DE ROOSTER" met Tuur Van Wallendael (BRT) en voorzitter Merckx (VTM)
(Clubzaal Vooruit, 20h00)
-- Woensdag 20 december---------------"RACISME" (Clubzaal Vooruit, 20h00)

FUIF (en...)
-- Donderdag 21 december--------------WINTERNACHT (Overal)
-- Vrijdag 22 december----------------BLUEBERRY HILL FUIF met DJ Mare Bruvneel
en (o.v .) Robbe De Hert
(Balzaal Vooruit, 21h00 - 50/60 fr)
-- Zondag 31 december-----------------EINDEJAARSFUIVEN (Overal, en vooral Daar
Waar De Meisjes Zijn)
EEN OUWEJAARSNACHT BIJ KUNSTLICHT ("Nodig
eens een eenzame kaars uit") (Vooruit,
diverse zalen, 21h00)
OUDEJAARSAVONDFEEST in
Cirque Central
vanaf 21h00.

Muziek! Muziek!

HIPPIES ZIJN
FOUT EN
DIES MEER
Beste studenten, binnenkort is het weer
zover. U zal zich twee weken lang kunnen
warmen aan de knusse kachel die bij jullie thuis de - al van bij aanschaf ten
dode opgeschreven- kerstboom nog vlugger
doet creperen. De levenswijze die jullie
de laatste
drie
maanden volhielden,
blijkt plots fout. Iedere dag lekker
vroeg uit de veren, doodgewaande broertjes entertainen, dat zal jullie nieuwe
dagtaak worden.
Op
kerstavond komen
seniele
tantes
en gebuisde stand-up
comedians (ook wel eens nonkels genoemd)
uw leven vergallen. Op oudejaarsavond kan
je jammer genoeg niet lang uitzetten,
want de volgende dag moet je maag nog de
porto verdragen die je oma vol liefde
uitschenkt...
Als antidosis voor dit alles stellen we,
bescheiden als we zijn, drie alternatieven voor: Lenny Kravitz (Gent 12 dec),
Neil Young ( Rotterdam 13 dec) en de onovertroffen Laat Varen Alle Hoop (De Pinte
22 dec). Daar de laatste twee niet in
Gent zelf aantreden, zullen we hier enkel
LENNY KRAVITZ doorlichten.

THEATER
NIEUWPOORTTHEATER
* "De Bergamot" (productie Speeltheater):
15, 16 en 17 december om 20u30.
Inlichtingen: 091/25.10.78.
*
"Vrouwen
en Coca-Cola" (productie
Nieuwpoort Werkplaats):
22, 23, 24, 25 en 26 december om 20u30.
* "B is A in Bubbels" (productie 0. H.
Stekelbees):
28, 29 en 30 december om 15u00 en om
20u30. Inlichtingen: 091/25.37.32.
VOORUIT THEATERZAAL
Inlichtingen: 091/23.82.01.
* "Nonsens" (musical door Fakkeltheater):
11 en 12 december om 20hl5.
* "L' Oreille en coin" (Galas KarsentyHerbert):
Maandag 18 december om 20h00.
* "Mijnzoetje Junior" van Pjeroo Roobjee
(door 't Gebroed, in een regie van Jan
Decleir):
27 en 28 december om 20h30.
* "Voorj aarsOntwaken" van Wedekind (door
De Tijd):
Zaterdag 20 januari om 20h00.
* "De Canadese Muur" van Tom Lanoye en
Herman Brusselmans
(door Nieuw Ensemble
Raamtheater):
Dinsdag 23 januari om 20h30.
* "Zomergasten" van Maxim Gorki (door de
Blauwe Maandag Compagnie):
6, 7, 8, 9 en 10 februari om 20h30.
ARCA
Inlichtingen: 091/25.18.60. (Arca)
* "Eenakters/Vitrac" van Roger Vitrac:
16, 21, 22, 23, 28, 29 en 30 december;
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19,
20, 24, 25, 26, 27 en 31 januari; telkens
om 20h00.
ARCA ZOLDER
Inlichtingen: 091/25.18.60. (Arca)
* "Ruzie voor Beginners" van Paul Jacobs
(productie Paljas, Antwerpen):
7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 en 30
januari, telkens om 20h00.
ROELAND
Inlichtingen: 091/25.18.60. (Arca)
* "Geliefd Monster" van Javier Tomeo:
14, 15, 16 en 21 december; 4, 5, 6, 11,
13, 19, 20, 25, 26 en 27 januari; telkens
om 20h00 (vrijd. 26 januari ook om 14h00)
* "Wie is er bang voor Virginia Woolf?"
van Edward Albee:
22, 23, 28, 29 en 30 december om 20u00.
SABBATTINI
Inlichtingen: 091/25.18.60. (Arca)
* "Huwelijk Spel" van Edward Albee:
15, 16, 23, 29 en 30 december; 5, 6, 12,
13, 20 en 26 januari; 3, 9, 10, 16, 17,
23 en 24 februari; telkens om 20h00.

VREDE (aan alle
mensen van goede
wil)
Lenny Kravitz is die gozer van "Let love
rule". Daarnaast mag hij tevens op geregelde tijdstippen de echtelijke plichten
vervullen bij Lisa Bonet, je weet wel, de
» deerne die in Angel Heart kippen hypnotiseert. Tot zover de cliché's die je in
elk artikel over Lenny kan terugvinden.
De man heeft drie maanden geleden een
niet onaardige elpee op de markt gesmeten. Elke verstokte kwisser heeft de
elpee al in huis. Wat je nodig hebt is
één
fles
californische wijn (nachtwinkel) , enkele vrienden (brouwerij van
Viersel ),en "Let Love Rule" (Music Man).
Bij elke draaibeurt ontdek je nieuwe
invloeden en wie het meest dode artiesten
opnoemt, mag zich zelf voor één uur de
titel van "super- hippie" toeëigenen.

NTG TOLHUIS
Inlichtingen: 091/25.32.08.
* "Kristus wordt weer gekruisigd" van
Kazandzakis (regie: Dirk Tanghe):
11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
23, 26, 28, 29 en 30 december om 19h30.
2 en 3 januari om 19h30.

Zijn eersteling is, zoals we al eerder
stelden, bevredigend. Maar we hadden hem
liever eerst nog eens live gezien alvorens de loftrompet boven te halen. Toeval
wil dat hij op dinsdag 12 december eerst
handjes komt schudden in de MUSIC MAN
(15.00u) en nadien zal optreden in zaal
Vooruit. Ga erheen en neem je weegschaal
mee.

(samenstelling: theus)

Wim Defoort

LEUGENAAR!
Even voorstellen, aan mijn linkerzijde:
Audace, anti-racistische werkgroep, genoemd naar de Burundese student die een
tijd terug te Leuven
vermoord werd.
Audace werd aan het begin van dit academiejaar opgericht door enkele leden van
het
MLB
(Marxistisch-Leninistische
Beweging), maar is nog geen lid van het
PFK. Aan mijn rechterzijde: Guy Verhofstadt, PVV-voorzitter, die tijdens de
Europese verkiezingsnacht in juni krasse
uitspraken deed ivm. migranten (inspelend
op het groeiend succes van het Vlaams
Blok?) en onder wiens leiding de PVV als
eerste meerderheidspartij op 5 november
een migrantennota op tafel legde.
Op dinsdag 21 november
kwam laatstgenoemde (op uitnodiging van het Liberaal
Vlaams Studentenverbond) die nota nog
even toelichten in het PVV-kantoor in de
Notarisstraat. Waar spreker Guy Verhofstadt die avond waarschijnlijk niet op
gerekend had was dat minstens één derde
van de aanwezigen zou bestaan uit Audaceleden gewapend met spandoeken en boze
gezichten. Vooraf kwam een zenuwachtige
inleider ons meedelen dat de PVV-voorzitter eerst zijn speech zou geven en dat
de zaal daarna gedurende driekwartier de
kans kreeg om vragen te stellen.
De actieploeg van Audace ging hier blijkbaar niet mee akkoord, want reeds van bij
het begin
onderbraken ze de spreker
voortdurend, en scholden hem uit voor
"leugenaar" en "demagoog", dit alles tot
grote ergernis van de aanwezigen en Guy
Himself. Het moet gezegd: het gedrag van
de leden van Audace getuigde van weinig
diplomatiek respect.
Tussen alle tirades door zag Verhofstadt
toch de kans om de "belangrijkste" puntjes van z'n migrantenplan nog even op een
rijtje te zetten. En ja hoor: het klonk
allemaal heel mooi en mensvriendelijk,
maar daar had de befaamde eloquentie van
01' Rabbit's Teeth zeker heel wat mee te
maken.
Het werd immers al vlug duidelijk dat
Verhofstadt ons enkel de minst controversiële punten van z'n programma voorschotelde. Alle punten die ook maar een
beetje racistisch of discriminerend klinken (en dat zijn er heel wat) verzweeg
hij wijselijk.

COLOFON
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DEMAGOOG!!
Toch bleef hij er bij het hoofdstuk
"integratie" op hameren dat de rol en de
invloed van de Islam op de migranten zoveel mogelijk beperkt moest worden (dus:
geen hoofddoekjes). Veel sluwer ging Verhofstadt tewerk toen hij de tweede pijler
van de nota besprak: de zgn "vrijwillige
terugkeer". Hierbij had hij het zalvend
over de "reïntegratie-premie", die zoals
hij beweerde absoluut geen oprotpremie
was, "aangezien de terugkeer hier volledig op vrijwillige basis geschiedt."
Dwz. dat enkel langdurig werklozen de
premie krijgen aangeboden: de eerste keer
na zes maanden werkloosheid, de tweede
keer na nog eens zoveel maanden (maar dan
is het bedrag wel al met een derde verminderd) . Als na een totaal van achttien
maanden de migrant nog steeds werkloos
blijkt te zijn, dan wordt art. 143 van de
werkloosheidsreglementering toegepast: er
wordt nagegaan of de migrant wel werkwillig is, en is dit niet het geval, dan
verliest hij z'n werkloosheidsuitkering.
Dat "vrijwillig" mag je dus met een flinke korrel zout nemen. Uit een interview
dat Verhofstadt gaf in De Morgen (27 sep)
blijkt verder ook nog hoe discriminerend
die maatregel wel is: daar geeft hij immers openlijk toe dat een werkloze Belg
op dit moment ten vroegste geschorst kan
worden na 48 (!) maanden.
Wie met dit soort tegenstrijdigheden in
het relaas van Verhofstadt
te maken
kreeg, kon niet anders dan begrip opbrengen voor de woede van
Audace. Waar
Audace vooral tegen protesteert is het
verkeerde uitgangspunt van de migrantennota: volgens hen IS er geen migrantenprobleem, maar wel een racistenprobleem,
(cfr. Nazisme in de jaren '30). Ook gaat
Audace fel tekeer tegen het feit dat de
migranten zelf bij de opstelling van de
nota absoluut
geen
inspraak hadden.
Volgens
de
anti-racistische beweging
willen de grote partijen (niet alleen de
PVV!) alleen maar een graantje meepikken
van het verkiezingssucces van het Vlaams
Blok. Zo verzet Audace zich even heftig
tegen de migrantennota van de SP (die
enkel een afkooksel van die van de PVV
zou zijn).
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Lezersbrief
Vlaams Blok

EEN SLOT OP DE MOND,
EEN TRAP VOOR DE KONT ?

Beste Schamper,
Nu het nieuwe academiejaar van start is
gegaan, kent ook het PFK een nieuwe aanvang. Het leek mij daarom nuttig om enkele punten aan te halen.
Het Politiek Filosofisch Konvent hoort
het overkoepelend orgaan te zijn van alle
politieke en filosofische studentenbewegingen. Dit is ook zo, ware het niet dat
de realiteit in het PFK schromelijk wordt
overschreden. Door de jaren heen is het
duidelijk geworden dat er een wangroei
was van extreem linkse bewegingen die
louter om de subsidies een bestaan kenden
en nog steeds kennen. Laat het duidelijk
zijn dat deze soort van prostitutie eerder thuis hoort aan De Zuid dan in de
ST.-Pietersnieuwstraat. Het wordt dringend tijd dat aan deze toestand een einde
wordt gemaakt.
Tolerantie is een zaak die bij het LVSV
geen holle betekenis heeft. Maar het
plunderen van de subsidiekas is voor ons
ook teveel. Het LVSV pleit niet voor het
buitengooien van alle linkse bewegingen,
integendeel. Men moet het LVSV, en waarschinlijk (sic) ook vele anderen, eens
uitleggen wat het verschil is tussen de
Trotskisten, de
communisten, De Rode
Wacht, Het Anarchistisch Kollektief, de
Marxistisch-Leninistische Beweging en nog
anderen. Het lijkt ons overduidelijk dat
deze verenigingen slechts een papieren
bestaan leiden. Wie nu nog gelooft dat al
deze verenigingen een afzonderlijk bestaan hebben, is goedgelovig of passief.
Het LVSV in ieder geval niet.
Dit academiejaar zal het LVSV aanwenden
om komaf te maken met deze middeleeuwse
praktijken. Wij hopen op de steun van de
andere leden van het PFK.
Cornelia Lodewijk
praeses '89-'90

Zonder de nood aan sterke anti-racistische initiatieven in twijfel te trekken, zou ik enkele punten van kritiek
willen uiten op een slogan van AUDACE:
"Vrije meningsuiting eindigt waar racisme
of fascisme begint."

naschrift
Een aantal verenigingen aan de RUG dragen
een politieke of filosofische overtuiging uit. Het is inderdaad zo dat sommige
van deze minder volk aanspreken dan ze in
werkelijkheid laten uitschijnen, maar u
gaat voorbij aan een tweetal punten:
1. Dit misbruik komt evengoed aan rechterzijde voor. In het verleden probeerde
het NSV bijvoorbeeld al aan geld te geraken door een spookvereniging op te richten, wat al vlug verontwaardigd aan de
kaak werd gesteld door... de linkerzijde.
2. U versmelt hier een aantal partijen
tot één groot links komplot, maar gaat er
aan voorbij dat er toch behoorlijke verschillen zijn tussen bijvoorbeeld communisten en anarchisten.
Met deze is een controverse opgewarmd die
jaren terug ook al menige lezerspagina
wist te vullen. Zolang niemand zich eens
uit niet-persoonlijke overwegingen over
deze zaak buigt, blijven we nergens. Verdere steekspelen tussen links en rechts
blijven dus van deze pagina geweerd.

In enge betekenis is dit een pleidooi het
Vlaams Blok wettelijk te verbieden. De
achterliggende hypothese
is, dat het
Vlaams Blok het racisme VEROORZAAKT. Het
daarvoor aangevoerde bewijs is meestal de
toenemende verrechtsing van de centrumpartijen waarvan het VB kiezers heeft
afgesnoept. Als het VB als kleine partij
echter in staat is de grote PVV in een
racistische
stroomversnelling
mee te
sleuren, waarom slaagt Agalev er dan niet
in de SP op sleeptouw te nemen? De migrantennota-Verhofstadt lijkt inderdaad
een verbruining van de PVV in te luiden.
Zelfs als het werk van een oppositiepartij, vertoont hij een grote radicaliteit.
De vergroening van de SP daarentegen is
veelal beperkt gebleven tot de oppositiebanken en verkiezingspropaganda. De enige
verklaring voor deze divergentie is, dat
de PVV altijd al racistisch is geweest.
Het VB kan enkel een rol hebben gespeeld
in de TIMING waarmee de PVV haar racisme
naar buiten heeft gebracht.
Het VB heeft tot hiertoe niet over de
middellen beschikt, mensen intensief te
indoctrineren; zijn aangroei vertaalt een
SPONTAAN revival van racisme in onze
maatschappij. Ook hier is het VB dus geen
oorzaak, maar wel de belangrijkste VERTOLKER van racisme. In een tijd dat grote
lagen van de bevolking hun geloof in economische en sociale zekerheden hebben
verloren,
is de polaristaie van poli-

tieke standpunten een onontkoombaar proces. Ook zonder het VB zouden racistische
ideeën in de Belgische politiek opgewoekerd zijn.
(Het bestaan van het VB heeft
soms zelfs een positief schokeffekt teweeggebracht.) We kunnen er niet meer omheen dat het racisme door de ondemocratische structuren van ONZE SAMENLEVING
ZELF gegenereerd wordt. Het VB censureren
is zelfs geen begin van een oplossing.
Migranten volledig
stemrecht verlenen
wel.
De leus van Audace is echter niet alleen
een praktische vergissing, maar ook een
staaltje van ideologische doordraverij.
Uit de vaststelling dat de vrijheid van
handelen niet absoluut kan zijn, trekt
men al te gauw het besluit dat ook het
vrije denken, zonder hetwelke men nochthans niet tot bewust eumoreel handelen
kan
komen, veiligheidshalve ingeperkt
moet worden. In alle milieus van links
tot rechts vind je dus mensen die de
rechten van meningsuiting en vereniging
gebruiken om te proclameren dat anderen
die rechten ontnomen moeten worden. Dit
is niets meer of minder dan een beproefde
fascistische en stalinistische idee, die
ook in "linkse" handen geen egalitaire
wonderen zal verrichten. Tenzij je de
zelfontvoering van Jules Croiset als een
verlies hebt ervaren, zal je de geschiedenis vergeefs afzoeken naar een bewijs
voor de verwerpelijkheid van deze rechten. Wel integendeel. Geen enkele vrije
maatschappelijke discussie is denkbaar
zonder de onvoorwaardelijke erkenning van
deze rechten. En met hun rijke traditie
van rationaliteit, kunnen progressieve
middens slechts baat hebben bij zulke
discussies. (WC)

Nieuws!

HARRY
IN DE GSR
Onlangs nog liep een fuif in de Vooruit
aardig uit de hand, toen een tot nader
order onbekend lid van het KK ( Kultureel
Konvent) het stevig aan de stok kreeg met
een al evenmin geïdentificeerde FK-er
(Faculteitenkonvent)• Naar verluidt liet
de
nochtans
als "uiterst beschaafd"
aangeschreven Cultuurmens zich een beetje
gaan, toen de lichtjes aangeschoten FK-er
luidkeels "KK HAHA, KK BLABLA" begon te
scanderen. KK raakte buiten zichzelf van
woede, braakte een ijzingwekkende kreet
uit, haalde zijn gevreesde uppercut boven
en deelde FK een optater uit van jewelste. Die stortte van zijn barkruk en
bleef even versuft liggen. Toen krasselde
hij recht, wierp de kultuurvreter een
vernietigende blik toe en droop af, net
zoals inmiddels zijn getroffen lichaamsdeel. De Karate Kip daarentegen dééd
alsof zijn neus bloedde en groeide uit
tot de held van de avond, triomfantelijk
poëzie van WB Yeats citerend en navenant
meisjesharten strelend én stelend.

STUDENTEN HOUDEN

De kat kwam enkele dagen later pas echt
op de koord, op de eerste vergadering van
de GSR (Gentse Studentenraad). Op aanstoken van penningmeester Ben Van den
Brande stemden alle FK-dèlégués tegen de
voorgestelde deelbegroting van de dienst
studentenactiviteiten voor 1990. Volgens
dat voorstel bleef alles bij het oude,
met uitzondering van de volgende lichte
verschuivingen:
* het Politiek en Filosofisch Konvent
(PFK) verliest 10.000 fr. en zakt terug
tot 280.000 fr.
* het Werkgroepenkonvent (WK) wint 30.000
fr. en stijgt naar 320.000 fr.
SCHAMPER, het konvent van de verenigde
malcontenten en wereldverbeteraars, bleef
steken op 260.000 fr. en mag daar, gegeven de omstandigheden nog blij mee
zijn, zo delen insiders ons mee.
Ben Van den Brande trekt echter ten
aanval: "De maatstaf bij het opstellen

LA RECHT

van de deelbegroting is zogezegd het
aantal leden dat een konvent telt. Voor
ieder lid zou een konvent 20.000 fr.
moeten krijgen. In de praktijk klopt daar
echter niets van. Zo krijgt het Homekonvent (vijf leden) 125.000 fr., terwijl
het KK (acht leden) 320.000 fr. opstrijkt. Zoek de logica. In ieder geval
is het FK in de huidige situatie (750.000
fr. voor 29 leden) benadeeld. Wij eisen

daarom méér geld voor het HK, WK en FK en
minder voor het KK."

doodslaan om het laatste snoepje. Wie
valt er immers over een konventje meer of
min?

Als onze rekensom klopt, moet het FK
echter niet zeuren. Is 29 maal 20.000
geen 580.000? Zit het FK dan niet ruim
boven de norm, die op basis van de
"20.000-regel"
gehanteerd
zou moeten
worden. Laten we daarom een beetje lief
zijn voor elkaar, jongens, en elkaar niet

Ondertussen is een commissie aangesteld
om de brokken te lijmen en een definitieve deelbegroting uit te werken. In de
kelders van het KK zweet en boet iemand
tot het einde zijner dagen, in de salons
van het FK snuit iemand luidruchtig zijn
neus.
Vipére

Door de maatregel van de RvB zullen
assistenten buitengeschopt
worden die
misschien maar één jaartje meer nodig
hadden voor
hun proefschrift, gewoon
omdat ze hun tijd én zichzelf opofferden
om de onderwijstaken van hun collega's te
verlichten. Ze hielden immers rekening
met een verlenging van hun mandaat.

schil in
budget.

Lolly? Barbiepop? Snookertafel? Legoblokjes?

EEN CADEAUTJE
VOOR COENS
Het herstructureringsplan dat de RvB op 1
december goedkeurde, heeft enkele bijzonder nare gevolgen voor het WP in de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte (L&W),
Psychologische en
Pedagogische Wetenschappen (PPW) en Rechten. Daar hebben
assistenten immers vooral een pedagogische opdracht, en daar houdt het plan
absoluut geen rekening mee. Bovendien
leveren de besparingen bij het WP amper 7
miljoen op, en dat is dan nog de meest
optimistische schatting. Is het WP het
zoenoffer dat de RUG moet brengen om de
góden (*) van Coens gunstig te stemmen?
Prof. Johan Taeldeman, diensthoofd van
het departement Nederlandse Taalkunde in
de Blandijn, is verbolgen: ten gevolge
van het herstructureringsplan zal hij aan
het einde van dit academiejaar 2 goede
krachten moeten uitwuiven. En hij is niet
de enige... Dit is het rechtstreekse
gevolg van de beslissing om de mandaten
van de tijdelijke assistenten "in principe" niet meer te verlengen na 6 jaar.
Met de toevoeging "in principe" heeft men
de deur nog wel op een heel smal kiertje
gelaten, maar toch komt dit bij de assis-

STAMINEE
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tenten aan
hierom.

als

een

mokerslag.

Dat het een drama is!
En wel

Een drama!
Van de 60 a 70 geviseerde assistenten
komt het overgrote deel uit de zogenaamde
A-Wetenschappen (L&W, PPW, Rechten), en
precies dat WP heeft een totaal andere
functie dan het overige WP. Vooral in de
L&W is de traditie zo gegroeid dat de
pedagogische belasting van de assistenten
vrij hoog ligt. Terwijl het WP in andere
faculteiten tijd genoeg heeft om aan een
doctoraatsthesis te werken, neemt het WP
in de L&W veel taken van het Onderwijzend
Personeel (OP) over. Bovendien gaat het
in de Blandijn om Taal- en Literatuurcursussen, die van nature al een veel intensievere begeleiding
van de studenten
vragen. Op de koop toe vragen ook de doctoraatswerken meer tijd en zoekwerk dan
elders, wat inherent is aan het soort
studies dat men maakt in de L&W. Dit
alles betekent dat een assistent in de
L&W, PPW of Rechtsfaculteit gewoon veel
meer tijd nodig heeft om te doctoreren.

Maar, vraag je je af, waarom is het
afwerken van die doctoraatsthesis zo belangrijk? De
meest voordehandliggende
reden is natuurlijk dat men gedoctoreerd
moet zijn om vast benoemd te kunnen worden. Bovendien wil de RUG, zoals je
elders kan lezen, meer WP tot OP benoemen, dus om ook hier een kans te maken
moet je je proefschrift afhebben.
Natuurlijk maken niet alle assistenten
kans op een vaste benoeming, en dat wéten
de bewuste assistenten ook, maar zelfs
dan is het doctoraat van levensbelang. In
de A-Wetenschappen zijn de uitwegen naar
de privé-sector namelijk het minst gunstig. Anders dan bij de Exacte Wetenschappen staat daar immers niemand van de
industrie te trappelen om pas gedoctoreerden weg
te kapen. Elders spelen
assistenten hier trouwens op
in: ze
worden tijdelijk benoemd, storten zich op
hun doctoraatswerk en komen naar buiten
met een paradepaardje van hun kunnen. Bij
de A-Wetenschappen
gaat
die vlieger
echter niet op.
Om het allemaal nog wat erger te maken
heeft men beslist
het
aantal vaste
benoemingen met 6 eenheden te verlagen
tot zo'n 4 a 5 per jaar. De kans om vast
benoemd te worden is nu dus wel héél
klein, en wat meer is: binnen de faculteiten zal er om die éne aanstelling
gevochten moeten worden tussen de verschillende diensten onderling. Niet echt
bevorderlijk voor de goede
sfeer en
samenwerking, natuurlijk. Caesar's "Verdeel en heers" heeft als tactiek blijkbaar nog niet afgedaan, aldus Taeldeman.
Het ongemeen cynische van de hele zaak is
dat deze pijnlijke maatregel nauwelijks
geld opbrengt. De enige besparing ligt in
het anciënniteitsverschil, d.w.z. dat men
enkel de 100.000 fr die de assistent er
per jaar bij krijgt omwille van zijn/haar
anciënniteit recupereert. Het rekensommetje is vlug gemaakt: 100.000 (fr) x 70
(assistenten) = 7 miljoen. Zelfs deze
optimistische schatting is nog een peule-

vergelijking

met

het

totale

Openhartoperatie
Als deze maatregel geen echte besparing
betekent, wat kunnen dan in 's hemelsnaam
de motieven ervoor zijn? Prof. Taeldeman
stelt vast dat het alweer de A-Wetenschappen zijn die men aanpakt, en concludeert daaruit dat men (wellicht om Coens
en zijn achterban gunstig te stemmen) het
ideologische hart van de RUG wil treffen.
Het WP, en dan vooral dat van de AWetenschappen, heeft zich immers altijd
de strijdbaarste geleding van de universiteit betoond. De maatregel om het WP
vlugger te laten doorstromen naar het OP
zou je volgens Taeldeman laconiek kunnen
herformuleren tot: "Ze zijn niet goed
genoeg om assistent te blijven, maar wel
om prof te worden".
Het bizarre van de zaak is dat de RUG op
meer dan
één manier in eigen vlees
snijdt. Zoals je weet is de RUG de laatste jaren erg begaan met haar imago. Een
van de pijlers van die zgn. "uitstraling"
zijn de Speciale Licenties, die enkele
jaren geleden als paddestoelen uit de
grond schoten. Die richtingen mochten de
universiteit niks
kosten,
hoewel de
studenten wél inschrijvingsgeld moeten
betalen. Ze zijn dus ook nog eens een
bron van inkomsten voor de RUG. Nu wordt
het onderwijs in die licenties voor 2/3
verzorgd
door...
tijdelijk
benoemde
assistenten! Ten gevolge van de nieuwe
maatregel zouden dus niet alleen een heel
pak ervaren leerkrachten wegvallen, maar
zouden ook de nieuwe assistenten de Speciale Licenties wel moéten verwaarlozen
terwille van hun doctoraatsthesis. Tenminste, nis er wol nieuwe assistenten
komen, want daar blijkt nog heel wat
onduidelijkheid over te bestaan.
Wat er ook van zij, het gedupeerde deel
ven het WP staat in deze zaak alleen.
Binnen de faculteit mag men wellicht op
solidariteit tussen personeel en studenten (en profs???) rekenen, maar binnen
het geheel van de universiteit zal men al
lang blij zijn als het herstructureringsplan aanvaard wordt door Coens en de
Vlaamse Executieve.
Het zijn bange dagen.
(theus)
(*) Blasfemie!

Voor u beluisterd

Zelfmoordneigingen? Goed zo !

WETTELIJK VERKOZEN
LULDEBEHANGERS
Grenzen aan de groei? Aprés nous le déluge! Zo ongeveer kunnen we het antwoord
samenvatten dat CVP en SP gaven in het op
22 november
door de jong-communisten
georganiseerd debat.
Twee vragen. Hoe ernstig nemen onze studenten de politici? We stellen vast dat
filosofische debatten nu een veel ruimere
belangstelling krijgen dan politieke. En
omgekeerd? Sauwens stuurde zijn kat en De
Batselier en Kelchtermans lieten twee
sullige kabinetsattachè1s opdraven. Je
zou van minder vandalist worden. (Aan de
Rozier heb ik alvast één flik zichzelf
ledig zien houden door met een plamuurmes
affiches af te krabben, en wel van een
hoekpand dat sinds jaar en dag staat te
verkrotten.
Straffe
kol
gebruiken,
jongens!)
M. van Melkebeke (SP) voelde zich (naar
eigen zeggen) "als beleidsmens" weinig
thuis in
een fundamenteel-ideologisch
debat. Na lang peinzen kon hij zich wel
de recirculatietheorie van het SP-congres
herinneren. In een ontnuchterende anticlimax, back to reality, zette hij dan de
"kleine, concrete stappen" uiteen, die de
SP onderneemt. Het werd ons niet duidelijk of die stappen naar het voorgespiegelde ideaal, dan wel naar de afgrond
moesten leiden. M. Cornellis (CVP) hield
zich wijselijk van globale visies af en
verdedigde de milieuheffingen van de executieve als een sensibilisatieinstrument.
(Deze heren tonen treffend aan dat langetermijn-leeghoofden ook in hun kortetermi^n-politiek
tot
knoeien gedoemd
zijn. Om uw slaapritme niet al te drastisch overhoop te gooien, zal ik hen
stiekem van het toneel afvoeren.)
Geconfronteerd met zoveel stompzinnigheid, zagen Mieke Vogels (AGALEV) en Ludo
Loose (KP) zich verplicht eveneens naar
de Belgische politiek af te dalen. Ze
weten het uitblijven van een efficiënt
milieubeleid aan verschillende oorzaken:
- De kleinestappenpolitiek vertoont duidelijke inkonsekwenties. De milieuheffingen zijn niet gerelateerd aan de kwantitatieve of kwalitatieve vervuilingsgraad.
En de opbrengst wordt gestort op de reeds
gespijsde rekening van een structureel

verziekte
'waterzuiveringsmaatschappij
(VMZ). In de toekomst zal men wellicht
ook toevlucht nemen tot prijsverhogingen
voor milieuvervuilende produkten. Dit is
echter zinloos zolang die produkten in de
indexberekening opgenomen blijven.
- De overheid schrikt ervoor terug het
bedrijfsleven ook maar een strobreed in
de weg te leggen. Het MINA-plan doet de
burgers voor 62, de bedrijven voor 37%
van de heffingen opdraaien. 30% van de
bedrijven zijn niet in orde met hun vergunning, en in totaal hebben ze nog 600
miljoen schulden bij de waterzuiveringsmaatschappij en. Milieuovertredingen worden zelden of nooit gerechtelijk uitgespit, laat staan rechtvaardig gesanctionneerd.
- De Belgische administratie is op alle
niveaus gepolitiseerd, de VMZ incluis,
met ondeskundigheid, corruptie en grote
discontinuïteit tot gevolg. (Over de verzuiling traden Jos Geysels en Luc van den
Bossche op 28 november in debat. Spijtig
genoeg werd het thema niet naar de partijpolitisering open getrokken. De avond
verliep dan ook als een gemoedelijke
koffieklets van vrijzinnige vrienden.)
- De onpartijdigheid van ambtelijke instanties zal enkel gewaarborgd kunnen
worden door een wijziging van de Wet op
Openbaarheid van Bestuur, die ambtenaren
alsnog belet ruchtbaarheid te geven aan
de corruptie.
- Milieudossiers worden teveel beschouwd
als de uitsluitende aangelegenheid van
milieukabinetten. Er is bv. weinig integratie van milieu- en economisch beleid.
Voor het opzet van zijn MINA-plan heeft
Kelchtermans gretig naar Nederland gekeken. Maar het resultaat blijft door en
door Vlaams, wat o.a. blijkt wanneer je
de reële invloed van de MINA-raad met die
van de SERV vergelijkt. De pinkstervlam
van het milieubewustzijn likt nog niet
aan de haren van onze ministers. Het verschil tussen twee regeringen die resp.
over een milieudossier of over Hapart
vallen, is en blijft er immers een van
politieke ernst.
willem colen

AMOCO FINA BENZEENT
Van 13 tot 18 november ging aan de RUG de
Miel Jieu week door (jazeker). Debatten,
een film, een fuif, rondritten, een petitie, ludieke akties en ook gastsprekers.
Een van hen had het over het Antwerps
petrochemisch bedrijf AMOCO FINA, waartegen een
rechtszaak aanhangende is.
AMOCO FINA, nooit van gehoord ? Het kan
de besten overkomen.
(Maar op de unief
kan je toch veel bijleren, hé zeg.) Het
gaat
om
een dochtermaatschappij van
PETROFINA die ook wat Amerikaanse bindingen heeft. In dat bedrijf werkte gedurende vele jaren een afdeling met het
gevaarlijke
kankerverwekkend
produkt
BENZEEN. (Van benzeen kun je een leukemievariant krijgen.) De werknemers die
allesbehalve chemici zijn (schoenmakers,
bakkers en "coiffeurs" van opleiding)
hebben daar nooit echt besef van gehad.
De onwetendheid ging zelfs zo ver dat de
arbeiders hun kleren en handen in het
goedje wasten, omdat het zo goed ontvet.
Jarenlang kraaide er geen haan naar. Ook
de technische en medische inspektie trok
nooit aan de alarmbel. Want men verwittigt het bedrijf vooraf -ja, zo vriendelijk is men wel op onverwachte controlesdat men eens op visite komt: tijd zat dus
om 't een en 't ander te verdoezelen.
Tot het eens misliep en een bepaalde arts
op een keer écht onverwacht binnenwipte,
toen de hele boel op volle toeren draaide. Er werd een resem aangiften gedaan
aan het Fonds voor Beroepsziekten en de
betrokken afdeling werd gesloten.
Maar wat erger is : er valt reeds één
dodelijk slachtoffer te betreuren, een
28-jarige jongen, 't Is te zeggen : deze
jongeman werkte op de afdeling en is
plots schielijk overleden. Zijn familie
heeft zich ondertussen onttrokken als
burgerlijke partij tegen het bedrijf. (Er
waren zelfs geruchten dat bepaalde mensen
uit AMOCO FINA zo'n klein half miljoen
"smartgeld" aan de familie geschonken
zouden hebben en... -Voel je het causaal
verband aanwaaien?- Laten we wel benadrukken dat deze uitspraak het epitheton
"gerucht" draagt! -Ach, het roddelcircuit
verbaast ons al lang niet meer.) Hoe dan
ook, gelukkig nam het syndicaat (ABVV) de
funktie van burgerlijke partij over.
Over het geval AMOCO FINA, dat trouwens
door
de
meermaals "weggepromoveerde"
substituut Morris
(ietwat te vlijtig

Geserveerd met een scheutje vodka in een bedje van
kaviaar

LEVEN EN LIEFDES VAN MISS
MOSKOU
Op een mottige maandag eind november
bracht een straaltje glasnost menig versteend hart weer aan het kloppen. Miss
Moskou '89, Masja (spreek uit: Maaasjaaa)
Kalinina, was zo maar om u te plezieren
het hele eind uit Rusland naar Gent gekomen. Deze gebeurtenis ging niet bepaald
onopgemerkt voorbij: een afgeladen HIKOauditorium wachtte met ingehouden adem en
vooral met engelengeduld op een glimp van
de rode prinses. Toen ze ruim een half
uur over tijd arriveerde,
moest het
(nochtans na een exhaustieve selectieprocedure en intensieve trainingssessie
klaargestoomde)
Schamper-team
meteen
capituleren: Masja en haar bontjas zagen
er fantastisch uit. De echte Masja is
veel mooier en vooral veel warmer dan de
frêle schoonheid op de foto's (wendt u
hiervoor tot de dichtstbijzijnde Snoecksalmanak). Onder haar bontjas bleek ze
haar
alombekende
rode trui-met-geelhamer-en-sikkel-motiefje te dragen.
Regeringscommissaris Yannick De Clercq
hield zich met bravoure aan zijn taak van
gastheer. Hij verwelkomde de jonge gaste,
gaf haar een RUG-joggingpak cadeau (wanneer de eerste 12-urenloop rond het Rode
Plein?), overhandigde haar een levensgroot, door een bewonderaar van haar gemaakt portret en hield zich verder wijselijk terzijde. Naast de miss te mogen
zitten, oversteeg wellicht al zijn stoutste dromen. Ook het publiek kreeg zijn
deel van de lait russe. Al wie vragen
had, mocht ze naar hartelust op Masja
afvuren. Prof. Carolina De Maegd -die
zichtbaar erg ontroerd was door de massale belangstelling voor haar kippetjevertaalde aan laserprintertempo. Masja
(net 18 geworden!) antwoordde kort, maar
spits en hoe debieler de vragen werden,
hoe brutaler ze repliceerde en de zaal
met haar grote ogen en vuurrode lippen op
haar knieën dwong.

MISS

r
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Ask me
ask me ask me
Een greep uit Vlaanderens wildste dromen
en verzuchtingen, m.a.w. paarlen van de
zwijnen.

i.v.m.voetbalfraude en milieudelicten?)
aanhangig gemaakt werd, zal op 26 december een uitspraak geveld worden. Het
bedrijf wordt verdedigd door een 11-tal
topadvokaten, gespecialiseerd in milieuzaken. Naar verluidt, zou er onder de
vervuilers een soort solidariteit bestaan
tussen grotere en kleinere bedrijven om
hen aan de balie te krijgen (weerom : Si
non e vero, e molto ben trovato). Een belangrijk argument van de advokaten is
alvast dat je kanker overal kan opdoen.
Wat als AMOCO FINA veroordeeld wordt?
Geldboetes zijn voor zo'n monsterbedrijf
lachertjes: "de vervuiler betaalt", maar
deze vervuiler heeft dan ook véél geld.
Ooit van kost/baat analyse gehoord?
En de arbeiders, om wiens gezondheid het
toch vooral draait ? Diu blijven voor
AMOCO FINA werken, want met hun opleiding
en leeftijd zijn er weinig alternatieven
en de petrochemie betaalt ook leuk...

Fabelta Ninove
CS-Tweet
Agalev-volksvertegenwoordiger Jo Cuyvers
bracht in Fabelta Ninove een gelijkaardige situatie aan het licht. Daar zouden
de arbeiders ook al jarenlang in een onwettige en gevaarlijke situatie met de
stof CS2 werken bij de produktie van viscose.
CS2 tast ogen en zenuwen aan en
kan aanleiding zijn voor hartinfarkt of
hersentrombose. Hoewel Fabelta sinds 1980
geen vergunning meer heeft om met CS2 te
werken (omwille van de gevaren), besloot
de medische arbeidsinspektie pas in 1988
proces-verbaal op te maken.
Zo gaat
dat...

De inspecteur
inspecteert?
Zoals blijkt is de inspektie wel erg
traag. Als ze dan wel optreedt, zet men
naar verluidt al snel in het dossier dat
het bedrijf niet moedwillig is, als de
slimmeriken wat kleine verbeteringen aanbrengen en met grote plannen op papier
zwaaien. Zo kunnen ze weer wat jaartjes
verder.
Wat "direkte" milieuzaken betreft is de
situatie gelijkaardig te noemen. Laten we
maar niet al te zeer in detail op de
Gentse kanaalzone ingaan, want anders
durf je volgende week niet meer op je kot
te slapen, laat staan lessen te volgen.
Om je een idee te geven, in het weekblad
"Toestanden" werd de kanaalzone GentZelzate enkele
maanden
geleden "een
staalkaart van alles wat er verkeerd kan
gaan" genoemd.
De conclusie dringt zich op : een minder
laks optreden in milieuzaken zou Vadertje
Staat niet misstaan.(Europa '92 ?) Er
bestaat echter ook nog zoiets als de
industriële lobby die af en toe eens de
rem kan zetten op eventuele veranderingen. Zo gaat dat, medestudenten. Chemici,
ingenieurs,
ekonomisten,
juristen en
politici in spe: LIFE IS HARD AND THEN
Y0U DIE. Profiteer er dus maar van.
Dia

VRAAG: HEB JE AL EEN VAST VRIENDJE?
Masja: Daar heb ik helaas geen tijd voor
(schuchter glimlachje).
VRAAG: GA JE STRAKS MET MIJ UIT ETEN?
Masja: Hoe laat (giert het uit)?
VRAAG: HOU JE VAN MODE, COSMETICA EN
LINGERIE?
Masja: De Westerse mode bevalt me heel
erg. Na mijn verkiezing tot Miss Moskou
ben ik in contact gekomen met een duur
Parijs modehuis dat me de kans biedt heel
mooie dingen te dragen. Aan cosmetica en
lingerie hecht ik veel minder belang
(verontschuldigend lachje).
VRAAG: ZOU JE OOIT NAAKT POSEREN?
Masja: Neen, dank je. Liever niet (fronst
haar keurig geëpileerde wenkbrauwen).
VRAAG: VAN WAT SOORT MUZIEK HOU JE?
Masja: De laatste tijd breekt de westerse
popmuziek heel sterk door bij ons in
Rusland. Ik volg haar ontwikkeling echter
niet zo op de voet, ik ben niet zo muzikaal aangelegd (bloost lichtjes).
VRAAG: VERSCHILT DE RUSSISCHE JEUGD STERK
VAN DE BUITENLANDSE?
Masja: Ik zie alvast geen duidelijke
verschillen. Volgens mij is de jeugd
overal ter wereld fundamenteel gelijk. Ik
bedoel: overal zul je bv. marginale types
aantreffen (haar blik dwaalt af naar twee
kalende heren op de eerste rij).

VRAAG: HOE VERLIEP DE MISS-VERKIEZING
CONCREET?
Masja: We moesten ons lichaam showen in
jurk én in badpak. Daarna werden we
onderworpen aan een spervuur van vragen
van satirische
schrijvers en journalisten. Tot slot moesten we in 20 minuten
tijd uit een stuk stof een jurk ontwerpen. We werden dus getest op totaal
uiteenlopende
vaardigheden en capaciteiten. Uiteindelijk bleek ik de beste
(opnieuw
dat
charmante,
schuchtere
lachje).
VRAAG: WAT DEED JE VOOR JE BEROEMD WERD?
Masja: Ik zat gewoon op school, zoals al
mijn
leeftijdsgenootjes. Ik studeerde
Spaans, omdat ik dacht dat dit me van nut
kon zijn bij mijn latere buitenlandse
reizen. Helaas besef ik nu dat ik beter
Engels gekozen had (lacht, hoe kan het
anders).
VRAAG: HEB JE G0RBATSJ0V AL ONTMOET?
Masja: Ik heb hem wel gezien, maar hij
mij niet, vermoed ik. Het was op een

feestje en drukbezet als hij altijd is,
heeft hij me wellicht niet opgemerkt. Erg
vind ik dat niet. Hij is een erg vriendelijke man en van onschatbare waarde voor
mijn land. Raïsa is ook een schat. Als je
haar zou kennen, zou je dat beslist ook
vinden (iedereen zit hartstochtelijk te
knikken).
VRAAG: HOE ZIE JE JE TOEKOMST?
Masja: Ik weet nog niet goed wat ik wil
doen: schrijven, journalistiek, filmen,
... De tijd zal het me leren. In ieder
geval wil ik in Rusland blijven wonen, ik
laat mijn vaderland voor geen geld ter
wereld in de steek. Straks moet ik alweer
naar Oostenrijk voor een TV-show, maar
mijn echte leven ligt niet hier, maar
thuis (vuur in de ogen, warmte in de
stem).
(in de zaal kan je één seconde een speld
horen vallen. Dan breekt een oorverdovend
applaus los. Doek.)
Sinds kort siert Masja Kalinina het behang van mijn optrekje. Zelfzeker glimlachend hangt haar foto mooi te wezen
tussen die van Guido Belcanto en die van
Jacques Brei, daar waar ze hoort dus:
boven mijn bed.
Pieveritsjk
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Dead Poets Society
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DEAD POETS SOCIETY is de intrigerende
titel van de nieuwe film van Peter Weir.
Wie WITNESS
en THE. YEAR OF LIVING
DANGEROUSLY gezien heeft weet dat Weir
als geen ander een verhaal boven het
modale weet uit te tillen door zijn
schitterende
beeldcomposities en zijn
talent om het beste uit de toch al gereputeerde acteurs te halen.
Hoofdrolspeler Robin Williams evolueert
steeds verder van zijn Mork from Orktypetje uit de jaren zeventig televisiehit MORK AND MINDY en slaagt er steeds
beter in zijn uniek komisch talent te
gebruiken
om
indringende, diepgaande
personages in te kleuren. In DEAD POETS
SOCIETY speelt Williams een witte olifant
in de grijze massa; hij is John Keating,
een leraar op de Welton Academy, een traditionele school anno 1959. De roerige
jaren zestig staan voor de deur, maar de
zware poorten van de Academy zijn stevig
vergrendeld. Toch
slaagt Keaton erin
binnen te dringen in het reactionaire
vacuum, en
zijn
gedreven, creatieve
manier van lesgeven zet zijn studenten er
toe aan na te denken over zichzelf en
vooral hun persoonlijkheid te ontplooien
en ermee naar buiten te treden. Zeven van
zijn leerlingen vormen een 'genootschap',
de Dead Poets Society, dat in het geheim
samenkomt in een grot buiten de school.
"The cave is symbolic of the more primitive origins of man. Fleeing the environs
of the school in the night to this mystical cave seems to unlock a kind of
muse".
DEAD POETS SOCIETY is een intrigerende
film over
poëzie en romantiek, over
vriendschap en verbondenheid, maar vooral
over zeven individuen die via hun leraar
zichzelf (en elkaar) vinden. De confrontatie
met
zichzelf zorgt soms voor
schokkende bevindingen (gaat u zelf maar
eens voor de spiegel staan) maar bezorgt
elk van hen wel een meerwaarde en een
voldoening die het traditionele milieu
waarin ze opgroeien hen nooit had kunnen
geven. Zodat DEAD POETS SOCIETY ook een
film wordt die de traditionele opvoedingswaarden en onderwijssystemen impliciet in vraag stelt.
Wie 10/18/24/32 uur per week zit te luisteren naar het monotoon gezoem van opgezette professoren zal naar DEAD POETS
SOCIETY zitten kijken met een mengsel van
verbazing en afgunst. En dat geldt (weten
we uit goede bron) voor ieder van u.
DEAD POETS SOCIETY
exclusieve avant-première op 19 en 20
december om 22ul5 (!) in Decascoop.
(officiële release op 17 januari 1990!)
gereduceerde prijzen.

Toneel

BYRON BRANDSTEDER
Studenten en Toneel. Soms lijkt het wel
een contradictio in terminis, en tochgeloof het of niet - wordt aan deze
eigenste universiteit aan dergelijk tijdverdrijf gedaan. Neem nu die mensen van
de Rechten die op eigen houtje begonnen
zijn aan een ambitieus projekt, dat de
'cultuur-hegemonie' van
de
L&W moet
doorbreken. Een relaas.
Tijdens de broeierige maand augustus (remember?) zette notoir Byronkenner, annex
freak, annex maniac, CHRISTIAN VAN DEN
HEEDE (Licentie-student
R.) -kaarsen,
doodskop
en
dichtbundels
onder het
kussen- zich achter zijn bureautje en
begon een toneelstuk over Lord Byron
(begin 18e-eeuws Engels Dichter) neer te
pennen. De jongeman werkte -alle dokters
ten spijt- verbeten door zodat alras een
klein meesterwerkje op papier stond, dat
schreeuwde om aandacht én enscenering...
Een maand
later. Zelfde temperatuur.
VEERLE HEYVAERT (2e Lic. R.) vangt de
noodroep op en snelt te hulp. Zij zal er
wel voor zorgen dat 'Lord Byron' de weg
naar de planken vindt.
Waarom nu net een stuk over Byron? Iets
in de zin van 'Mijne schuunzeune es nen
Hollander' ware toch eerder te verwachten
van studenten uit de Rechtsfaculteit?,
proberen wij nog even tussen te brengen.
Het zou fout zijn je publiek zo te onderschatten: onze medestudenten zijn best in
staat iets zwaardere kost te verorberen
dan de gemiddelde klucht. Daarbij komt
nog de figuur van Byron zelf: je kan niet
anders dan er door gefascineerd raken;
zijn leven biedt zoveel stof dat het ons
eigenlijk verwondert dat er nog geen film
van gemaakt werd. Neem nu deze simpele
anecdote: toen Shelley (ook Engels dichter en
goede 'vriend'van ons hoofdpersonage) de verdrinkingsdood gestorven
was en verbrand werd op het strand, zwom
Byron weg van de plaats om beter van de
vlammen te kunnen genieten. Byron was een
smeerlap, maar dan wel een zeer interessante smeerlap. Een andere beweegreden
was het stuk zelf: het is van dergelijk
hoogstaand niveau en zo subliem geschreven dat het zonde zou zijn het in de la
te laten liggen.

Oktober.
Het VRG wordt aangesproken om
hun logistieke steun nu maar eens te vertalen in harde valuta, wat zij dan ook
prompt doet: er wordt voldoende geld in
het laatje gestort om de meest acute
werkingskosten te dekken. Waarvan akte.
Een soort van eerste vergadering wordt
belegd om acteurs (annex Rechtsstudenten)
en technische ploeg (decorbouwers, lichten geluidsmensen) samen te brengen. Het
wordt een groot succes. Christian en
Veerle zien tot hun beider verbazing/tevredenheid dat er genoeg belangstelling
is om het project op te starten.
5 December. De repetities zijn nu al een
tijdje bezig. A rato van tweemaal per
week wordt het zaaltje van de '4 Tafels'
gevuld met studenten die kost wat kost
van het a-culturele imago van de Rechten
verlost wensen te worden en daar -onder
vakkundige leiding van regisseur Veerle
Heyvaert- keihard aan werken.
Dit onder
toeziend oog van de auteur, die glimlachend knikt en ziet dat het goed is.
Meer kan (mag) hij niet doen, want blijkbaar zijn de taken strikt omlijnd: Christian produceert en Veerle ensceneert.
Punt. Zo gaat dat.
Geen problemen met de acteurs, vragen wij
likkebaardend in de stille hoop op iets
sensationeels te stuiten. Antwoord: Nee.
We hebben enorm veel geluk met onze cast,
iedereen werkt hard en blijft enthousiast. Het is een echt plezier met deze
mensen te mogen werken. Het blijven toch
per slot van rekening amateurs, die zich
inzetten op vrijwillige basis. Echt, wij
hebben geen reden tot klagen.
Februari 1990. In de zaal van de VTB-VAB
(Paddenhoek) wordt
'Lord Byron' gebracht
door deze enthousiaste mensen. Ons rest
alleen nog u aan .te sporen af te zakken
en te genieten van de voorstelling, want
het loont zeker de moeite. Gaan kijken.
Doen.
BartV

Prangende kwestie

HEBBEN ENGELEN HAAR ?
Met een licht ironische knipoog programmeerde het Nederlands Toneel Gent dit
seizoen als
kerst- en eindejaarsstuk
"Kristus wordt
weer gekruisigd", een
moderne Griekse tragedie in de sfeer van
het Paasfeest. De auteur van 'Kristus...'
is de subversieve politieke literator
Nikos Kazandzakis, die in 1957 overleed.
Het stuk wordt op de planken gezet door
de Westvlaamse regisseur Dirk Tanghe.
Wie in het verleden al met Tanghe mocht
samenwerken, is meestal erg te spreken
over zijn werkmethodes. Wie echter ooit
een stuk van hem aanschouwde, heeft misschien eerder gemengde gevoelens over
deze Torhoutse Streber. Onbesproken is
hij zeker niet. Zijn eerste sporen verdiende hij als acteur en regisseur bij
het Torhoutse amateurgezelschap Rembert.
Met een bewerking van Shakespeare trok
hij trouwens het Vlaamse land rond. Op de
persconferentie van één van zijn vorige
stukken in
het NTG,
"De Vrek" van
Molière, vertelde hij dat er eigenlijk
niet veel verschil is tussen Rembert en
het NTG. Het enige probleem was dat professionele acteurs vaak al vastgeroest
waren in routine-gebaartjes en handelingen, die amateurs gelukkig nog niet
kenden. Helemaal gelijk had hij niet. "De
Vrek", met Nolle Versyp in een allesomvattende hoofdrol, bracht het soort rillingen in de zaal teweeg die daar nu met
de verbouwingswerken ook wel gesignaleerd
zullen worden. Minder eensgezind waren de
reacties op Tanghes avontuur bij de Brusselse KVS. Het feit dat Tanghe het stuk
liet spelen door jonge en vaak ongeschoolde mensen . in een yuppie-achtig
decor, was niet aan iedereen besteed. Eén
van dé opvoeringen dit seizoen, "Voorjaarsontwaken" van Wedekind door De Tijd,
wordt echter eveneens met jongeren opgevoerd .
"Kristus wordt weer gekruisigd" is een
menselijke satire op de gespannen Grieks-

Turkse verhoudingen van rond de Eerste
Wereldoorlog. In die tijd was auteur
Kazandzakis
politiek verantwoordelijke
voor de repatriëring van Grieken die door
de Turken tijdens de oorlog uit hun nederzettingen verjaagd waren. Met dit stuk
schetst hij het leven in zo'n Griekse
nederzetting, waar de autochtone bevolking onder de knoet wordt gehouden door
zowel de Turkse bezetter, als de eigen
Griekse machthebbers (het theekransje van
de 'pope'en de rijke grootgrondbezitter).
De kruisiging in de titel verwijst naar
de opvoering van een passiespel in het
dorp. De overheid duidt spelers aan onder
de arme bevolking, maar houdt er geen
rekening mee dat de dorpelingen, door de
voorbereidingen op dit toneelstukje over
het paasfeest, al gauw gelijkaardige situaties in hun eigen realiteit beginnen
te ontdekken. Een opstand hangt dan ook
in de lucht, temeer omdat Micheles, de
zoon van de overleden grondbezitter, in
de algemene ambiance op de idee komt zijn
gehele erfenis onder de armen te verdelen.
"Kristus wordt weer gekruisigd" is zeker
geen klassieker. Het is een vrij onbekend
stuk, dat een positieve boodschap uitdraagt, en wellicht daarom door het NTG
werd gekozen voor de eindejaars-periode.
Toch zitten er enkele goeie passages in
het verhaal. Zo wordt.de rol van Judas in
het passiespel toegekend aan de onbetrouwbare zadelmaker van het dorp, en
krijgt een weduwe met een enigszins hitsige reputatie de rol van Maria Magdalena. Een regisseur als Tanghe kan alleen
maar geknord hebben toen hij dit verouderde maar
authentieke meester-werkje
voor het eerst las. Een sfeer van engelenhaar en pakjes onder de kerstboom in
het NTG dus, maar benieuwd of Tanghe er
de ballen niet heeft vergeten te hangen.
(PolS)

Film in Gent
Lees eerst het stuk, en dan pas de titel
(*) GROEPJE-TREK ? RONDE RUK ?
COLLECTIEVE ZELFBEVREDIGING
TEGEN DE KLOK ?
The Tall Guy
Eén van de ongeschreven regels van de
komedie (hebben we ergens gelezen) is dat
verschillende soorten humor niet mogen
gecombineerd worden in één produkt. Dit
is slechts één van de ongeschreven regels
die Mei Smith in THE TALL GUY vierkant
aan z'n laars lapt. Nu mogen mensen die
systematisch regels aan hun laars lappen
altijd op
onze welgemeende sympathie
rekenen - en het brein achter NOT THE 9'0
CLOCK NEWS SHOW en ALAS SMITH AND JONES
mag wat ons betreft luid boerend z'n
broek laten zakken - nog zullen we beleefd gierend de billen van onze buurman
blauwkletsen.
THE TALL GUY combineert vette knipogen
met morsige kitch-camp, subtiele insidejokes (de Hitchcockiaanse cameo van Mei
Smith) met Island-cabaret, barkrukkengelal met Pythonesk surrealisme. Wij hier
houden het bij combinaties van adjectieven en substantieven, wat onze Street
credibility uiteraard geen goed doetmaar dat terzijde. Gelukkig kunnen we ons
herkennen in The Tall Guy zelf, die zich
op sullige, slungelige wijze (eigen aan
lange mensen) een weg zoekt in het leven.
Het lot, zijn allergie en z'n fiets
brengen hem bij een vrouw die een volmaakte drieëenheid vormt - feministe,
sexbom en verpleegster. Uitleg omtrent
wat wij hiermee bedoelen, dames, kunt u
schriftelijk aanvragen op het redactieadres, maar wat er ook van zij: voor de
lange komen er andere tijden. Zelfs zijn
acteurscarriére krijgt een nieuw élan
wanneer hij uitverkoren wordt voor de
hoofdrol in de Musical-versie van THE
ELEPHANT MAN.
THE TALL GUY is voor elk wat wils en dus
-onvermijdelijknogal
ongelijk
van
kwaliteit. En dat is niet eens zo negatief want zo kunt u zich stevig bescheuren tijdens de hilarische momenten (Jef
'Van vlieg tot olifant' Goldblum op de
fiets) en krijgt u tijdens de wat mindere
momenten toch voldoende tijd om op adem
te komen. THE TALL GUY is een verbruikersvriendelijke film.
Rest ons nog uw aandacht te vragen voor
de schitterende recyclage van de oude
MADNESS-kraker 'It Must Be Love' en u
erop te wijzen dat één van de ongeschreven regels van de filmrecensie zegt
dat hier nu een snedige eindzin moet
volgen. Zijn we ook eens anarchistisch.

Esperamo En El Cielo
ESPERAME EN EL CIELO is een Spaanse
komedie.
Met een openingszin als deze verliest
deze bespreking natuurlijk onmiddellijk
de helft van haar lezerspubliek (3) maar
wacht, wat nu volgt is een nuancering!
Het is allemaal niet zo gruwelijk (een
Hondurees
stripverhaal, een Ijslandse
popgroep, een Welsch streekgerecht, een
Londerzeelse
schoonheid,
een Spaanse
komedie) als het op het eerste gezicht
lijkt. ESPERAME EN EL CIELO is namelijk
een intelligent gemaakte Spaanse komedie,
die op een originele manier het beproefde
dubbelgangers-motief
nieuw
leven inblaast.
Een kleurloze orthopedist wordt van een
feestje geplukt, geknipt, geschoren en
een snorretje opgeplakt en zie: Franco's
evenbeeld is geschapen (niet geboren). De
film toont de training van Alonso tot
stand-in-dictator, zijn
openbare verschijningen - maar vooral de innerlijke
drang
naar
individualiteit
en zijn
pogingen om die in zijn, toch enigszins
absurde, situatie te waarborgen.
Het komt allemaal wat traag op gang, maar
zodra de toon gezet is krijgt u een
frisse, mild-ironische zedenschets met
onderhuids politieke speldeprikken, een
fijn opgebouwd psychologisch portret en
een mooi uitgebalanceerde climax.
ESPERAME EN EL CIELO is een Spaanse komedie. U weet nu wat we bedoelen. Maar pin
er ons vooral niet op vast.

When Harry Met Sally
WHEN HARRY MET SALLY was hij een student
met een grote mond en zij een blozende,
eigenwijze bakvis.
WHEN HARRY MET SALLY een tweede keer
stond hij op het punt te trouwen en was
zij smoorverliefd op een blonde bink met
blauwe ogen.
WHEN HARRY Meets SALLY een derde keer is
hij net gescheiden, heeft zij de bink pas
de bons gegeven en zijn ze daar beiden
niet goed van. Ze beginnen dan maar iets
dat volgens beiden niet bestaat: een
vriendscjiap tussen een man en een vrouw
zonder dat hij meteen met haar naar bed
en zij zo vlug mogelijk drie kinderen en

een open haard van hem wil. Zij slagen
daar aanvankelijk wonderwel in.
WHEN HARRY MET SALLY is de opvolger van
het door ons in stilte vereerde STAND BY
ME en het op deze bladzijde al voluit
bejubelde THE PRINCESS BRIDE. Deze nieuwe
van Bob Reiner is traditioneler van opzet
maar minstens even genietbaar én schaamteloos ontroerend. Als niemand u met
tranen in de ogen mag zien zitten gaat u
het best alleen. Of u neemt uw machoglimlach mee (Ah, u bent daarmee geboren) .
Bovenop de sprankelende glimlach van Meg
Ryan, de wise-cracks van Billy Crystal en
de ouderwets degelijke romantiek krijgt u
bovendien nog een schitterende soundtrack
vol
bigband-jazz
en
intimistische
Gershwin-classics.
Een
gratis consumententip luidt dan ook: Neem de man/
vrouw waar u allang in stilte van droomt
mee naar WHEN HARRY MET SALLY en vraag
nog tijdens de aftiteling de hand van de
uitverkorene.
Succes
is (afgaand op
opiniepeilingen) verzekerd. En vraag er
meteen de soundtrack-CD bij.

Field of Dreams
Een film over een Amerikaans maïsboer die
een stem hoort die hem aanmaant op zijn
gronden
een
baseball-terrein aan te
leggen, we zijn al voor minder kokhalzend
de zaal uitgestrompeld. Maar kijk: bij
FIELD OF DREAMS zijn we tot aan de eindgeneriek geboeid blijven zitten. Komt het
omdat FIELD OF DREAMS de structuur heeft
van een zoektocht waarbij de protagonist
na het oplossen van de eerste aanwijzing
van de stem een nieuwe raadselachtige
opdracht krijgt? Komt het omdat realiteit
en mythe in elkaar overvloeien tot de
grenzen vervagen? Komt het
omdat de
gedrevenheid van Kevin Costner de film
rechthoudt wanneer die (even maar) balanceert op het fijne randje tussen het
metafysische en het belachelijke? Komt
het omdat de onvoorspelbaarheid van het
scenario niets van het
wat pompeusmelodramatische slot laat vermoeden?
Ja.

Heavy Petting
Bij de voorstelling van HEAVY PETTING was
de film nog niet voorzien van ondertiteling. Gelukkig was de regisseur aanwezig
om
terwille
van niet-Engelssprekenden en analfabeten enkele zeer
specifieke termen in een soort Nederlands
te vertalen. Zo leerden we dat 'masturbation' en 'erection' niet veel verschilden van het Nederlands equivalent en dat
'to come' een 'more popular expression'
is voor 'to have an orgasm' en zoiets
betekent als 'ik klaarkommén'. Voorts
lichtte hij ons ook nog voor omtrent
bepaalde folkloristische gebruiken die
zeer in
trek waren/zijn (lacht) bij
Amerikaanse adolescenten. Toch benieuwd
hoe ze bij de dienst Vertaling 'circle
jerk' in aanvaardbaar vaag Nederlands
zullen omgezet hebben (*).
HEAVY PETTING is een collage van getuigenissen, voorlichtingsfilmpjes en andere
documenten uit de jaren '50. Het geheel
is een vrij onderhoudende film die echter
door de wat fantasieloze uitwerking nogal
wat mogelijkheden die in het oorspronkelijke idee vervat liggen onbenut laat. Om
een relevant beeld op te leveren van de
heersende sexuele normen voor de taboedoorbrekende sixties is het geheel te
anecdotisch. Voor wie zijn woordenschat
wil uitbreiden, wil weten hoe David Byrne
zijn jeugdpuistjes verteerd heeft of een
uurtje wil wegglijden in een periode dat
nog niet mocht wat nu niet meer kan is
HEAVY PETTING echter een
ideaal opwarmertje voor een avondje vul in naar
keuze. Let wel: meisjes moeten aan de
linker-, jongens aan de rechterkant van
de middengang plaatsnemen. En de handen
blijven goed zichtbaar op de leuning van
de zetel voor u. Duimschroeven en kuisheidsgordels liggen voor u klaar.

Erik The Viking
Op een doodgewoon ijskoude dag in het
Hoge
Noorden,
tijdens
een routineplundering, wordt Erik geconfronteerd met
hetgeen de
volbloed-viking het meest
dient te vrezen:
zijn hart en zijn geweten. Z'n hart slaat op hol wanneer hij
het lichaam in z'n armen houdt van het
meisje dat hij net per ongeluk heeft
doorstoken. Door
die vreemde gewaarwording doet ook z'n geweten van zich

EEN WARM WELKOM
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4 filmzalen:
nieuwe films en klassiekers
om 15u, 17u30, 20u en 22u30
filmcafé:
dagelijks 19u - 3u
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spreken: "Make Love Not War", fluistert
het nogal anachronistisch, en de hippie
in Erik besluit onversaagd de wereld te
gaan verbeteren.
Terry Jones laat zien wat er gebeurt wanneer een Noorse sage in handen van een
Python valt: hij maakt er een quasigeniaal zootle van. ERIK THE VIKING is
een ode aan de fantasie, een filmgeworden
jongensdroom vol boosaardige draken en
geheimzinnige tegenstanders, bevolkt door
mythische personages en doordrenkt van
zwarte kunsten. De humor zit vaak vol
valkuilen en
dubbele bodems maar is
bovenal
verschrikkelijk
grappig.
De
locaties en decors zijn als in de beste
Python-traditie grotesk en onweerstaanbaar en de dialogen zijn weer om van
buiten te leren. U moest ons hier eens
bezighoren.
Terry Jones zelf gaat zich te buiten als
een Thatcheriaanse zonnekoning met muzikale ambities, John Cleese voegt een
laconiek-wrede krijgsheer toe aan zijn
catalogus onvergetelijke types en Tim
Robbins is de enige echte Erik: aandoénlijk onhandig én autoritair. ERIK THE
VIKING is een klinkend antwoord op A FISH
CALLED WANDA en BARON OF MUNCHAUSEN en
slaagt er bijna in ons met de split van
Monty Python te verzoenen: als de heren
afzonderlijk dergelijk
niveau blijven
halen en in eikaars films geniale hoogstandjes blijven opvoeren, moet dat voor
ons echt niet méér zijn.
En wil iemand nu zo vriendelijk zijn zich
te vergrijpen aan de dweil die de slogan
'Een stoere komedie met horens' heeft
bedacht? Voor we ons zelf kwaadmaken.

Parenthood
Roept u zich
even
de langvervlogen
winteravonden voor de geest dat het hele
gezin knusjes rond de televisie geschaard
zat om samen naar HAPPY DAYS te kijken.
Bent u zover? U ziet het aan flarden
gescheurde monopolie-bord
in de hoek
onder de kamerplant liggen? U hoort vaag
het krijsen
van zusje
die in haar
fleurige kinderkamer zit opgesloten? U
voelt de urinegeur van de kat die in die
kou toch de straat niet op kan in uw neus
slaan? U proeft nog het zompige vel dat
in de warme chocomel drijft? U droomt
lekker weg? Goed, kom dan maar terug want
dit soort oer-familie-taferelen zijn niet
wat u krijgt in PARENTHOOD.

GENT

(091) 25 08 45

IARENTH00D is namelijk the American way
en ook wel the Eighties' way. Het swingende HAPPY DAYS is nog slechts geschiedenis, The Fonz een oude grijsaard die
tegen de jukebox schopt (en schopt en
schopt) om dat kreng te doen zwijgen. De
enige die nog aan HAPPY DAYS herinnert is
Ron Howard, de regisseur van PARENTHOOD
en in een vorig leven Babyface-Ritchie.
Hadden we toch liever een film gezien die
door Henry
'Fonzarello' Winkler geregisseerd werd, want de braafheid die al van
het Ritchie-personage
straalde, overheerst ook hier de hele tijd. PARENTHOOD
is bedoeld als een
pastiche op het
Amerikaanse gezinsleven en de problemen
die de opvoeding van een Eighties'-kid
met zich meebrengt. Een gekke familiefilm
over gekke families, met een lach en een
traan, grappig en ontroerend tegelijk,
dat was het opzet. Maar zoals het wel
vaker gaat met familiefilms schuift ook
PARENTHOOD onelegant tussen twee stoelen
en slaagt het er nooit in een geloofwaardige toon te vinden. Het is af en toe
wel grappig,
maar nooit echt om te
lachen; het is soms een beetje tragisch,
maar meestal om te lachen - terwijl dat
echt niet de bedoeling was. In PARENTHOOD
zijn ook de grote namen niet zichzelf.
Tom Hulce blijft een kleurloos personage
dat slechts af en toe het beeld in- en
uitrolt, Randy Newman maakt muziek die
zelfs van Mark Knofler had kunnen zijn
(ai!), alleen Steve Martin blijft enigszins overeind, hoewel hij zeker niet het
peil haalt van in bijvoorbeeld DIRTY
ROTTEN SCOUNDRELS.
De publiciteit rond de film stelt dat
iedereen zich in PARENTHOOD kan herkennen. Wat de Amerikaanse markt betreft
kan ik daar niet over oordelen maar ik
vermoed dat wat onze VTM-kijkende gezinnen betreft PARENTHOOD toch net iets te
ver van HET GEZIN VAN PAEMEL staat. Een
remake van deze laatste dringt zich op.
lef

THE TALL GUY 7/10 Deçà
ESPERAME EN EL CIELO 8/10 Skoop
WHEN HARRY MET SALLY 8/10 Deçà
FIELD 0F DREAMS 6/10 Deçà
HEAVY PETTING 6/10 Deçà
ERIK THE VIKING 8/10 Deçà
PARENTHOOD 5/10 Deçà

