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COLOFOON:

Kultureel  Front  is  het  3  maandelijks  tijdschrift
van het  Kultureel  FronL,  een  organisatie  van
producenten  en  verspreiders  van  kultuur.  Alle
aangesloten  groepen willen  in  hun werk  een
anti-kapitalistisch  en  anti-patriarchaal  stand-
punt  uitdrukken.  In  het  Kultureel  Front  steunen
z.ij  elkaar  in  de  opbouw  en  de  verdediging  van  de
strijdkultuur.

Aan  dit  nummer  werkten  mee:   ffczz'z'g/  ffo2ÁZ)e7t   Í  Z)e
Anáer.e  Fí,tm  ),  Mar.k RuMter.s,  Iíue  Póe:n    (  Fugü+
ve  Cí;mema  ) ,  Änní,e  Vemieer.sch  em  Dí,crne  Maes
(  TJr.oim  í;n  de  ftkm  ) ,  Noï1e  Cl"ffcïrt,  Ver.a Herr
áeÏ?í,c:koc  en  Mcir.k  Boc:kaer.t;   (   Mechez,s  Fótmkotte;I+
tief  ) ,   Jcm Wesbr.a  en  Pcïbr.óck Dekyussche (( BevÏ?í,ó'-
di;ngsfóZ,ms   ) ,   Pa±r.óc3l<  Desmeg±er.   (   PoZóÍ;fóZ,m  ) ,
Fez,bx  vcm  Gi,náer.huigsen  (   Jel<kno   ) ,   Ger.ar.á  Cod;-..
dens   (  De  Klebne  Televí,sóe  ) ,  Ti;nus  Seh:riÁ3táer.s
en  Agnes  HotLc[nder.s   (   KulbiÁ:ree7,  Fr.orïÍ;  Vtaomáe~
pen  ) .  Tbnus  Hegma:iris.  Ri,k Hcmoké  en  Suzame  Vcm
Lohuázen  (   KiÁ:1b:uipeez,  Fron±  NederLcmd  ) .

EindredakLie  van  dit  nummer:   Véc>7?cÏ  Weséz.cz  e7?
Jcm  Smeebs .

La:y-ou+..  Wer.l<gr.oep   'Hoofd-en  búlqJóán'.     E±e+
kaftontwerp  is  van:   SÉefcïcÏ%  WcJ2ÁtÉ3rs.

ABONNEMENTSVOORWAARDEN:

De  abonnementsprijs  bedraagt  f   15,-of  225  BF
voor  vier  nummers ,  verzendkos±en  inbegrepen.
Je  kunt  je  abonneren  door  een briefje  te  schrij-
ven  naar   :  Kultureel  Front  Vlaanderen  vzw,  Lan-
ge  WinkelstraaL  32,   8-2000  AnLwerpen   {  Tel.   031
324606   ) .   Of  naar  Kultureel  Front  Nederland,
redaktieadres:   Huchb  43,   Tiel.   Postcode  4001  NL.
Telefoon:   040-449143.

Het.  vermelde  bedrag  graag  gireren  naar  het  num-
mer:   551-2523300-11  van  de  Bank  van  Parijs   en
de  Nederlanden   {  voor  Vlaanderen  )   of  naar  post-
giro  4050943   (  voor  Nederland  ) .     DiL  nummer  is
in  de  betere  boekhandels  in  Nederland  en  Vlaan-
deren  Le  krijgen  voor  f  3,50  of  55  BF.

INHOUD S OPGAVE :

1.   REDAKTIONEEL.                                                                    blz      3.
2.  r:Ni:HLD"G..  De  albermai;i,eve  fótmse;k±or'  heeft
heb  bnáe.ráaaá riet br.eeá  .'  Een verk!eïïnLng  Ln  `±
armoeland van  de  alternatieve  film,  waar  geld
verdeeld  wordb  via   'n  aalmoessysteem.         blz    4.
3.  PENODUK:TT.Ë..  De  alber'iiia:bóeve  fóZ;rrrpr'oduk±í,e,    ' Í;
veÏ?haaL  vam  'n  Lóádens:ibeg.   civer  Fuq±±Lwe  cL"e-
ma,  de   'indringer  in"'t  milieu",                   blz    6.
en  over  Het  Mechels  Filmkollektief  -  een  aantal
opnameverhalen.                                                           blz   11.
3.  D±STB:LBHTT:E..  De  aLj;errncÏ±óeve  f í,tmdi,str'öbu±óe
ern  wcïé  daa:r.bóá  l<om±  l<kál<en.   over  FTLq±±Lwe  erL
Bevrijdingsfilms  -  over parailelle  disbributie
in  de  marge  en  een  interview  met  bevrijdings-
films.                                                                              blz   14.
4.  Tcr:NDE:RE'F:in¢..  Voor  memsen,   dáe  áenken,   áab  kkn-.
áer'f:i,km  geïdál<  sbaa±  aam WaLi;  Dós:neM .   onïer  po-
1itfilm -  van  Pietje  Rood  tob het  spookkasteel -
en  over  Tekino  -    en  het  gevecht  van  vier  jaar
tegen  kommercie  en  manipulatie.                      blz ,2o.
5.  Vi.DHo-.  He±  gr.ote  scherrri,  heé  kleóne  seheri'ri.
De  Kleine  Televisie  en  heL  grote  ministerie;
groeien  tegen  de  verdrukking  in.                   blz  23.
6.  vpïR.LPL..  De  7¢abalogus   ''Vrowe:n  bn  áe  f4Z,m";   de
A:máer.e  Fó1;m  Ka±alogus3   áe  aki;emcïéóeve  fttm  bn
de  pGrs.                                                                            blz   26.
7 .  KJONKïiNsr:ES-.  Een  vwdst  naar  de  overheód  Í;oe.
Vragen,  wensen  en  verwachtingen  van  de  Vlaamse
alternatieve  filmsektor  op  een  rijtje.      blz  30.
8.  TïL5LRyÍ=EN..  T/erwój zbngen,  mcm  áe  besehróávbng
vcm  de pr.akti,ók vam  de produktie  en dásÍ;r.í,bu:
tie  vom pr.ogr'es8óeve  ftz,ms  tn Neáer.Lcmá;   8í,g-
nalemeyï±en  Vcm  ÍÄbee  vr.oiáiberïfóZ,ms  en hun  WeT-
l<kmg..   ''ALs  áe  meÍ;   'n boer  getriowd    berï±"   em
"Wi,á  vÏ.owen  van  swèna`ne!'-.                                bLz.33.
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redak±£oneet:
O

Bíj  het  maken  van  de  verschillende  numners  van   t
''Kultureel  Front"  streven we  er  steeds  naar  de

inhoud  ervan  representatief  of  minstens  inte-
ressant  genoeg  te  laten  zijn,   zowel  voor  de  Ne-
derlandse  als  voor  de  Vlaamse  lezers.  Het  Kultu-

reel  front  bestaat  inderdaad  uit  twee  autonoom-
werkende  afdelingen:     een  Vlaamse  en  een  Neder-

1 and s e .

Een  goed  evenwicht  bereiken  is  vaak  moeilijk.
Het  is  misschien  bij  u  reeds  oi)gevallen  dat  Ne-

derland  soms  wat  meer  in  de  kijker  loopt  dan

Vlaanderen.   In  dit  nummer  ligt  het  lichtjes  om-

gekeerd:  we  zijn  hierin  van  de  Vlaamse  situatie
vertrokken  om van  daaruit  de  konfrontatie  met
de  Nederlandse  toestand  aan  te  gaan.     Dit  leek
ons  een  beetje  voor  de  hand  liggend,   omdat  bin-
nen  de  Vlaamse  afdeling  reeds  jaren  een  werkgroep
"audio-visuele  middelen''  bestaat.   Deze  mensen

die  elders  werkzaam  zijn  in  Fugitive  Cinema,  BeL

vrijdingsfilm§,  De  Kleine  Televisie,  De  Andere
Film,  Politfilm,  Het.Mechels  Filmkollektief ,   e.a
hebben  dan  ook  met  entoesiasme  hun  bijdrage  ge-
1everd   aan  dit   themanumer     Z)e   czztÉ3z.7?czt¢e7Je  Ftzm

heeft  heb  rieÍ;  br.eeá  (16Tm) .  Docn  de ke!nze  vErn
dit  thema  hopen  wij   ook  een  beetje  het  ''teater-
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ímago"  van  het  Kultureel  Front  te  doorbreken,
en  willen  we  de  intentie  om  alle  domeinen  van  de
strijdkultuur  te  bestrijken,  konkreet  in  een  be-

perkt  initia`tief  omzetten.

Er  zitten  heel  wat  gemeenschappelijke  problemen
in  de  alternatieve  f ilmsektor  in  Vlaanderen  en
Nederland. . .   maar   ook  heel  wat  eigenheden.   De

lezer  zal  de  eígen  situatíe  zeker  uit  de  arti-
kels  herkennen.
Wij  wensen  u  dan  ook  nog  veel   1eesgenot.

Mogelijke  reakties,   1iefst  schriftelijke,
zijn  steeds  welkom.  We  beseffen  imers  dat  we
met  dit  nuirmer  onmogelijk  volledig  kunnen  zijn
en  dat  het  enkel  een  eerste  aanzet  is  tot  dis-
kussie  rond  de  hele  problematiek  en  de  toekonst
van  de  alternatieve  filmsektor.  Een  tweede
nuïrmer  rond  dit  thema  is  dus  niet  uitgesloten.

DE   REDAKTIE
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WAAR  HEBBEN   WE   HET   0VER?

De  toestand  in  het  alternatieve  filmcircuit  in
Belgi.é  is  al  jaren  lang  een  bron  van  wrevel  en
spannlngen,   en  heef t  al  vaker  de  woede  opgewekt
van  heel  wat  filmwerkers.

Nu  ziet  dit  alternatieve  circmit  er  wel  anders
uit  dan  in  Nederland.  Buiten  enkele  vereniging-
en  die  zich  ook  met  alternatieve  FILMPRODUKTIE

bezighouden,   gaat  het  vooral  om verdeel-  en
verhuurverenigingen,   eventueel  met  eigen  aan-
kooppolitiek  en  eigen  begeleiding.  Want  ook  de

idee  FILMIIUIZEN  is   in  Vlaanderen  zo   goed   als

onbestaande.   Enkele  uitzonderingen  te    na,  wor-
den  alternatieve  films,  al  dan  niet  zelf  ge-

produceerd,  vooral  gedraaid  in  parochíezalen,
vakbondslokalen,  vrouwenhuizeh,  kafee's  en

jeugdclubs. . .   Het  is  de  film  die  de  reis  maakt
naar  het  publiek  toe. . .   en  niet  omgekeerd.

Dat  zo'n  alternatief  circuit  met  eigen  finan-
ci.é1e  problemen  te  kampen  krijgt,   is  voor  ie-
dereen  duidelijk.  De  situatie  kan  trouwens
vergeleken  worden met  het  alternatief  teater-
circuit,  waar  vorming  en  politieke  bewustwor-
ding  ook  het  Leitmotief  vormen,   zodat  ook  daar

een  beroep  moet  worden  gedaan  op  bet:oelaging

vanuit  het  kultuur-ministerie.
Al  te  vaak  lezen  we  dat  er  ook  op  dit  vlak  van
beleid  geen  sprake  is.   Ergens  halfweg   1979,   om

juist  te  zijn  op   16  juni   1979,  besloten  de  al-
ternatieve  f í1mwerkers  eens  degelijk  de  koppen
bij  elkaar  te  steken.  Dít  treffen  vond  i)1aats
in  het  Kasteel  van  Ham  te  Steenokkerzeel,   een

gerestaureerd  konferentie-oord ,   eigendom  van
het  riínisterie  van  Nederlandse  Kultuur,  dat
wel  vaker  moet  dienst  doen  als  ronde-taf el-

gelegenheid  voor  mistevreden  werkers  op  het
terrein  van  de  socio-kulturele  vormlng.
Onder  de  naam  "hearing"  kwamen  er  die  dag  meer
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dan  100  belangstellenden  bij  elkaar,  waaronder
ook  vertegenwoordigers  van  overheid  en  pers.

A11e  problemen  kwamen  er  aan  bod:   produktie-

en  distributie-problemen,   terwijl  naar  de
overheid  toe  een  aantal  beleidswensen  op  een
ríjtje  werden  gezet.
In  dit  numer  van  Kultureel  Front  gaan  we  op
deze  problemen  wat  diei)er  in  en  laten  we  graag
de  filmwerkers  zelf  daarover  aan  het  woord.

Uit  het  ''Ma.nifest  van  de  Vlaamse  Filmwerkers",

dat  tot  stand  kwam  naar  aanleiding  van  de
hearíng  in  Steenokkeizeel,   enkele  maanden
later   (17.11.79)   tippen  we   toch  graag  nog

enkele  problemen  die  latere  standpunten :kun-
nen  helpen  verduidelijken,  die  in  dit.numier
aan  bod  komen.  'Vanwege  de  beleidsvoer-

ders  kan  je  enkel  een  gebrek  aan  kennis  en
belangstelling  bemerken.   Er  bestaan  zelfs

geen  formele  kontaktkana.len.  Dit  leidt  tot
een  aantal  beleidsproblemen,  die  eensdeels

veroorzaakt  worden  doordat  men  in  het  kamp  van

de  f ilmwerkers  zelf  bijna  nooit  tot  het  formu-
1eren  van  gemeenschappelijke  standpunten  komt.

Ter  hunner  verontschuldiging  kan  dan  aangevoerd
worden  dat,   als  je  i,ntens  bezig  bent  met  po-

gingen  om  je  eigen  hoofd  boven  water  te  houden,
het  wel  moeilijk  wordt  je  nog  om  de  hoofden

rondom  je  te  bekoinmeren.   Maar  goed,   daarin  is

verbet:ering  merkbaar:1iet  manifest  was  een  eer-
ste  stap,  misschien  draagt  dít  kultureel  front-
nummer  daartoe  een  tweede  steentje  bij .

Maar  het:  hoofdprobleem-1igt  bij   de  overheid

zelf ,  die  dan  wel  een  stukje  van  die  alterna-
•tievè  fiimsektor  wii  betoelagen,  maar  in  sé

geen  rekening  houdt  met  de  specificiteit  ervan.
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SUBSIDIE:   EEN   TOEVAljlilG  AALMOES..  DÄNK  JE   WEL!

Er  bestaat  in  de  schoot  van  het  Ministerie  voor
Nederlandse  Kultuur  een  filmdienst,  waar  welge-
teld  twee  organisaties  bij   aangesloten  zijn.
Voor  alle  andere  gebeurt  de  behandeling  frag-
mentair  en  worden  de  alternatieve  f ilmaktivi-
teíten  uitgesmeerd  over  verschillende  departe-
menten,   tot  ekonomische  en  buitenlandse  zaken

toe;   en  verder  over  verschillende  sektoren,   zo-
als  Volksopleiding,   jeugd. . .  Er  wordt  geen

overleg  gepleegd;   er  wordt  geen  band  gelegd

tussen  diverse  filmaktiviteiten:  i)roduktie,
distributie ,  vertoningen,  vormingsaspekten,

pers,   e.d..  hebben  blijkbaar  allemaal  niks  met
elkaar  te  maken.
Stel  dat  je  deze  doolhof  een  beetje  kent`,   of

dat  je  ergens  een  mannetje  weet  zitten,   toch
zijn  er  nog  enkele  bijkomende  vragen:   op  ba-
zis  van  welke  kriteria  kan  ik  mijn  subsidies
krijgen?  Waarom  krijgt  de  ene  meer  dan  de  arr

dere?  Bij  wie  moet  er  off icieel  aangekloi)t
worden?  Gaat  het  om  f ilm  of  gaat  het  om vor-
ming?  Want  in  het .tweede  geval  kan  je  als
f ilmverdeler  in  dezelfde  wa.chtkamer  plaats-
nemen:   nl.   die  van  Volksontwikkeling,   samen

met  theater-  of  voordrachtmensen.  Daar  komt

bij  dat  je  er  eigenlíjk  niet  zit  om  een  toe-

1age  te  kríjgen  waarmee  je  met  volle  moed  heel
nieuwe  díngen  kan  gaan  doen:   je  wacfit  er  in
feite  op.  een  aalmoes  waarmee  je  een  deel .van

]e  verliezen  en  tekorten  kan  dekken,  die  je
reed.s  een  ]aar  geleden  vastgesteld  hebt.  Bo-

`vendien  moet  je  een  kraakheldere  boekhouding

hebben,   en  genoeg  aktiviteiten.  Maar  de  hoge

rente  op  leningen  die  je  bij  de  banken  onder-
tussen  hebt  moeten  aangaan,  daar  kijkt  men  al
te  snel  overheen.

A11emaal  niet  zo  prettig  en  toekomstzeker. . .

Het  nodigt  niet  uit  tot  het  nemen  van  net
iets  te  veel  riziko's...vooral  niet  als  je
"vrije  ondernemer"  bent.

En  toch  heb  je  van  die  gekken  die  er  hun  tijd,

geld  en  idealen  in  steken  om  de  alternatíeve
filmsektor  levend  te  houden.  Niet  omdat  het
zo'n  grote  filmfreaks  zijn  -soimige  wel  na-
tuurlijk  -maar  omdat  het  medium  zo'n  rijke

waaier  van  mogelijkheden  biedt  tot  politieke,

pedagogische  en  sociaal-kulturele  vorming.
Over  díe  gekken  handelt  dit  nummer:  welke
zaken  maak  je  mee   als  je  in  de  PRODUKTIE

staat,   als  je  enkel   aan  DISTRIBUTIE  doet. . .

En  dan  krijgt  u  nog  wat  infomatíe  over  vrou-
wen  en  film,   jeugdfilms,   filmpers,  video...

Maar  het  laatste  woord  richten  we  weer  graag
naar  het  beleid  toe.
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DE   ALTERNATIEVE   FIljMPRODUKTIE..   .

VERHAAlj   VAN   EEN   ljlJDENSWEG.  . .

Onáer.  áeze  noerner  bumdeten  we  íxi)ee  ccr±ökeï8.

Heb  eeTsbe  stuk  ós  heÍ;  ver.haal  vcm  FUGITIVE

CINEMA,   eem  prioduk±i,e-  en  di,sbri:biÁ:tie+)er.e-

rigóng,  maar.  waarbéó  dÁ3  sehrióver  mef;  een

gez3onáe  áozós   sar.kasme  e>ven  heÍ;  pr.c)duk±óe-
e7,emerïÍ;  onáer.  de  Loepe  neerrÏ±.   HeTb  fmeede  ver.-

haal  scheÍ;sb  de  peri:keLerL  vcm  heTb  MecheLs

Fó1mfl<oLLektief ,  een  ver.zcüne7Á,ng  pol,ótieke

ft,t:imer.ker.s ,  di,e  op  arriatewristítsche  baz3ts
cypereren  en  áaaÏ.bóá  vadk  genoeg  voor  rrrtnáer
aa:ngenoo'rie  ver.r.assórigen  1<omen  be  staan.

FUGITIVE   CINEMA..   DE   INDRINGER  IN   ''HET   MILIEU''.

''De  VLaarrise  FóZ,m  amo  1980  ts  een  zeepbek",

sc;hr.í,óven  M.HIJ¥TERS   en  M.HOLTHOF  tn   ''Het3  won-

áerti,áke  daar'  vcm  de  ytaaJ'rise  Fi,tm''   (1)   Goeá.

Júst.  En  de  VLaamse  alberynabáeve  fó7,m?  Daci:r.

i,s  rrien  rLog  Zcmg  nieé  aa:m bLazen  boe.

Toen  ón  1965  enkete  ärimerrpse  Zol,broel<en  een
eógen l<1eí,ne   (onafhcrmkeLáál<e,  noernen  ze  áai;

ácm)  pr.odukti,emc[a:±sehcppóá   opr.i,ehtten.  keel<
rnen i,n  ''het:  riLteu"  raar.  op.  Fugótive  Cónema

górig  zóch bezághouáen meb  heÍ;  maken vc[n  ''cmi
áer.e"  fttm8..   socóaal  en potótiek:geëngageer.de

ftïms.   Ach,  heb  z3ou weL  l<oeLen  23onáer  bLazen,
maar  ±ot  óeáer.s  veriba23óng  oogs±en  zój  trT±er.-

nc[bi,onale  er.kerïyrLmg.

T/el,e  iar.em heef.t:  Fugi,ti,ve  Ctne;ma.  dcï±  vlug  het

l<ru:Lm  vc[n  áe  rriewe  en  escperimerï±eLe  ftz,mer.s
roná  2ri,ch  iiris±,  -  Lebon,  Henáer.i,cktG,  De  llert,
Buchei;  en  cmáer.e  ljebhems  2zi,jn  ri:u  nog  boegbee7,-

áen  tn  de  Bez,g¢sche  ft,Z;rrrpr.oduk±i,e  -  gevoch±en
om  de  er.kerm,i,ng  vcm wai;  ez;ke  fl,tmi,nd;ust;r.te
nodi,g  heeft,:   fttms  vcm baí3öswerker.é  bèrmen  een
erkende ,  korï±árï:u:wer.kenáe  onaf hcc)'i,kezÉjl<e  pr.o-
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dukti,e.  Vóáfti,en  áaa]p  Lcï±er.  stacm  we  ón  Vtaa::ri:

derien nog  geen  sbap  ver.áer.,  akti,es  vcm  enkete
tl,tuster.e  neo-romanbíí,eker.s  ri,eb  te  ri.a  gesprio-
ken.   Irï±egerdeel,.

De  alternatieve  produktie  kan  niet  bestaan
zonder  de  infrastruktuur  van  de  koïrmercië|e
filmproduktie. Zij  is  verplicht gebruik  te  ma-
ken  van  dezelfde  verhuurfirma's  voor  materi-
aal,  van  dezelfde  labo's.   Zij  probeert  vari  de-
zelfde  ministeri.é1e  subsidie  te  genieten.  Het
is  al  1ang  geen  nieuws  meer  dat  er  in  de  Vlaamr

se  filmindustrie,.  voor  zover  er  van  ind.ustrie
sprake  kan  zijn,   een  malaise  heerst.   (2)   Men

kan  gerust  stellen  dat  er  de  laatste  vijf  jaren
niets  nieuws  meer  is  gebeurd  -  en  opnieuw be-

vestigen  enkele  uitzonderíngen  de  regel  -,zowel
wat  de  technische  industrie,  de  produktie

(geld  en  administratie)   als  wat  de  realisatie
van  de  projekten  zelf  betreft.  Het  eerste  en

belangrijkste  slachtoffer  is  de  alternatieve

produktie.sektor,  voor  .zover  die  nog  bestaat.
Deze  moet  met:  weinig  geld  en  vaak  zelf s   in  de

vrije  uren,   zonder  zekerheid  op  resultaat  wer-
ken®

Voorbeelden  genoeg.

Als  je  met  zwart`/wit  pelikule  naar  een  Belgisch

lab  trekt  voor  ontwikkeling,  krijg  je   (meestal
in  het  Frans)   te  horen  dat:  er  slechts  eenmaal

in  de  maand  zwart/wit  ontwikkeld  wordt.  Als  je

dan  snel  rezultaten  wil,   trek  je  naar  Nederland.
Daar  geeft  men  je  zelfs  op  bazis  van  je  pro-

jekt  alleen  al  krediet.   Denk  er  dan  wel  aan  dat
je  úoor  je  budget  ten  opzichte  van  het  ministe-
rie  gebruik  moet  maken  van  de  Belgische  indus-
trie.   0Í,   als   je  op  video  hebt  opgenomen  omdat

je  einde|ijk  vernomen  hebt  dat  er  een  firma  be-
staat  die  video  op   16mm`overschrijft,   dan  krijg

je  nadien  te  horen,  dat  die  daarvoor  naar  Enge-
1and  moet,   en  je  denkt  toch  niet  dat  die  reis

gratis  is?
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Op.privee-kapitaal  hoef  je,   gezien  je  niet-kom-

merci.é1e  opstelling,  niet  te  rekenen         .   Geld

van  het  ministerie  loskrijgen  is  een  tijdroven-
de,   adminís-tratief  in.gewikkelde  en  uiteraard  du-
re  aangelegenheid   (3).   Pro].ekten  in  de  alterna-
tieve  filmsektor  zijn  vaak  tijdsgebonden.  Voor
vele  films  is  daarenboven  een  inkomste  uit  de
distríbutíe  noodzakelijk.   Zelfs  kleine  sommen
kan  je  niet  zomaar  laten  liggen;   zij  dekken  soms
de  aflossimg  van  de  interesten  op  het  geleende

geld.  Het  is  duidelijk  dat  geen  enkele  verdeler
belangstelling  heef t  voor  een  reportage  over
krakers  in  Antwerpen,   als  je  met  de  film  i)as
klaar  bent  als  die  kraakpanden  ondertussen
reeds   speeltuinen  of  zo  zijn  geworden. . .

Daarbij  komt  dat  het  verre  van  zeker  is  dat  je
IETS  krijgt.   In  de  veronderstelling  dat  er  geld
is   (4),   en  dat  je  ervoor  in  aaninerking  komt,

moet  je  eerst  een  begroting  opmaken  in   12  exem-

plaren,  moet  je  20  keer  over  en  weer  naar  Brus-
sel. . .  moet  ].e  jezelf  "eens  laten  zien",   om  het
met  een  koerante  uitdrukking  te  zeggen.  Korton:

]e  moet  al  over  een  goed  werkende  administratie
beschikken,  wil  je  aan  je  werk  enige  kontinui-
teit  bezorgen.
En  dat  alles  dan  nog  gebonden  aan  een  paar  bij-
komende  voorwaarden:  want  als  je  projekt  niet

poëtisch  genoeg  is,   of  als  je  scenario  niet  ge-
noeg  struktuur  vertoont,   of  omdat  je  verkeerde
mensen  en  instellingen  op  de  korrel  neemt  en
aan  ''linkse"  politiek  doet. . .   dan  moet  je  op  de
steun  van  het  ministerie  niet  meer  rekenep.

Aljs   DE   0NTG00CHElilNG  TE   STEBK  WORDT. . .

Het  belangríjkste  element  in  de  vaak  negatieve
ontwikkeling  van  de  onafhankelijke  en-alterna-
tíeve  produktie  in  Vlaanderen  is  echter  de  wijze
waarop  de  laatste  jaren  akties  werden  gevoerd
tegen  de  bestaande  situatie.   Toen  rond   1970  de

onafhankelijke  produktie  een  voet  op  de  grond
had  naast  de  kommercí.é1e  maatschappijen,  werd

haar  enige  doel:   de  bestendiging  van  deze  toe-
stand:  m.a.w.   alle  akties  werden  toegespitst  op
het  f inancieel  voortbestaan,  en  de  energie  die
daarvoor  nodig  was  ging  ten  koste  van  de  krea-
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tiviteit  en  de  zorg  om kost  wat  kost  nieuwe
idee.én  en  produkten  af  te  leveren.  A11erlei  ak-
ties  tegen  onredelijke  toelage-verdeling,  de
oprichting  van  een  beroepsbond  -die  vooral  in
het  voordeel  speelt  van  de  grote  maatschappij-
en  -ten  spijt,   trokken vele  politieke  filmers
van het  eerste  uur  zich  terug  uit  de  alterna-
t:ieve  film  om  op  eigen  houtje  verder  te  boerei`

of  ontgoocheld  uit  het  vak  te  stai)pen.  Het
vertrouwen,  dat  bij  vele  jonge  filmers  was  op-

gewekt,  verdween  weer.  De  noodlottige  finan-
ri.é1e  toestand  van  de  kleine  maatschappijen  en
de  schrik  om  tegen  de  bestaande  toestanden  in
te  blijven  vechten  voor  een  onafhankelijke  po-

1itíeke  en  vrije  produktie,  maakten  dat  de  be-
staande  gelederen  verder  werden  uitgedund.  Voor-

al  de  laatste  jaren waren  draínatisch:  buiten
enkele  geïsoleerde  initiatieven van Fugitive
Cinema  en  het  Mechels  Filmkollektief  en  buiten
wat  videoexi)erimenten  zonder   samenhang :   NIETS.

Brave  new  world !   Het  voor  een  kultuurpatrimonium
zo  belangrijke  werk  van  nieuwe,  i)olitieke  expe-
rimentele  f ilmwerkers  ging  snel  en  zeker  verlo-
ren.  A11erlei  faktoren  hebben  deze  achteruitgang
nog  versneld:   de  navelstaarderij  van  de  pers

(de  grote  drie  van  de  onafhankelijke  periode:
Lebon,   Henderickx  en  De  Hert,  nu  allen  beroeps,
zijn  volgens  deze  pers  het  laatste  feit  in  de
ontwikkeling  geweest) ,  het  beleid  in  verband
met  de  filmscholen,  de  stabilisatie  in  de  andere
sektoren  van  het  alternatíef  circuit. . .
De  komerci.é1e  produktiemaatschappijen  en  de
Belgische  Radio  en  Televisíe   (BRT)   zi].n  zich

bovendien  gaan  wapenen  tegen  de  "gevaarlijke
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konkurrentie"  van  het  kleine  broertje:   er  is

geen  samenwerking  mogelijk.   Geen  enkele  koirmer-
cí.é1e  produktiemaatschappij   zal  zomaar  beslissen

tot  het  produceren  van  niet-rendabele  projekten.
De  optiek  van  off-television-reportages   (5)   die
bv.   opgang  maakte  rond   1970,   is  nu  reeds  voor-

zien  en  geïntegreerd  binnen  de  eigen  werking
van  de  BRT   (Panorama,   Terloops,   Open  School...)

Ook  het  huidige  subsidiebeleid  kan  daarin  geen
verandering  brengen:  de  koek  is  te  klein  en  het
aantal  eters  te  groot!
Je  mag  dit  trouwens  niet  loszien  van  de  Belgi-
sche  situatie:   sinds  het  begin  van  de  staats-
hervorming  worden  er  geen  Belgische  films  meer

gemaakt   (Delvaux  is  een  uitzondering).  Er  zijn
er  Vlaamse  en  Waalse  en  wle  weet  weldra  ook

Brusselse?  De  konstante  machtspositie  van  de

CVP   (Christelijke  Volks  Partij)  bevordert  zeker
de  vernieuwing  niet:   op  dit  ogenblik  is  de  CVP

de  enige  machtsgroep  die  binnen  de  politieke
verzuiling  er  steeds  in  geslaagd  is  de  port:e-
feuille  van  kultuur  in  eigen  zak  te  houden,
zodat  ze  ook  alle  knepen  die  daarmee  gepaard

gaan  kent  en  kan  mi.sbrüiken.

DE  PARABEli  VAN   DE   VEHMENIGVULDIGING

VÄN   DE   BRODEN   EN   DE  Tl.ISSEN. . .

Als  men  de  moeilijkheden  en  problemen  van  de
onafhankelijke  alternatieve  produktie  zo    op
een  rijtje  ziet  staan,  dan  schijnt  een  oplos-
slng  een  vrome  wens.   Toch  moet  daaraan  gedok-

terd  worden:   want,   zoals  reeds  hoger  gezegd  is

er  voor  de  filmindustrie  slechts  een  kleurloze
toekomst  weggelegd  indien  er  geen  injekties
komen  van  de  baziswerkers.   Daarmee  bedoelen  we

de  jonge  experimentele  filmwerkers,  jonge  ci-
neasten,   socio-politieke.filmers ,   animatoren
van  videoi)rojekten,  promot:oren  van  de  anima-

tiefilm  tegen  de  gevestigde  struktuur. . .  Het
is  bovendien  erg  belangrijk  aan  al  die  mensen
die  in  de  alternatieve  sektor  aan  het  werk
zijn  een  zekere  vorm  van  bestaanszekerheid  te
bieden,  wat  echter  binnen  de  huidige  ekonomi-
sche  toekomst  een  extra  probleem  blijkt  te
zijn.

Maar  de  primaire  voorwaarde  ís  het   (voort)-
bestaan  van  de  onafhankelijke  prodijktie:   het
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zo  dure  en  omslachtige  werk  van  de  f ilm  kan
niet  zonder  staatssteun  of  toelage   (6).  Maar
het  heef t  geen  zin  deze  soms  te  halen  uit  het
totaal  van  het  ín  het  staatsbudget  vrijge-
maakte  geld  voor  de  Vlaamse  f ilm  in  het .alge-

meen.  Wil  de  onafhankelijke  i)roduktie  een  ei-

gen  autonoom  leven  leiden,  da.n  is  een  stelse|
van  betoelaging  nodig  dat  niets  gemeen  heef t
met  het  huidige  systeem,  waarin. de  vrijheid
met  betrekking  tot  het  projekt  reeds  op  voor-
hand  wordt  beperkt  (cfr.  werking  van  de  film-
komíssie,  selektiekriteria,  administratieve
rompslomp . . . )

Verandering  dus.  Het  geheel  van  deze  proble-
matiek  is  echter  zo  kompleks  dat  het  objekt
zou  kunnen  zijn  van  een  lijvig  boek  (7)   en
binnen  dit  numer  kunnen we  hier  onmogelijk
dieper  op  ingaan.  Maar  stellíng  moet  gekozen
worden.   En  níettegenstaande  het  woord-een

boel  mensen  reeds  doet  stijgeren,   stellen  we

toch  voor  dat  een  soort  "komissie''  zou  worden
opgericht,  met  eigen  budget,   om  daarmee  de  wer-

king  van  de  alternatieve  produktie  volledig
onafhankelijk  te  verzekeren:  daarin  zouden  de
"oudgedienden"   (er  lopen  er  genoeg  rond)   uit

de  onafhankelijke  produktie  kunnen  zitten,  sa-
men met  jongeren  en  werkers  uit  de  verschillen-
de  sektoren  van  de  alternatieve  f ilm:   zowel
distributie  als  produktie,  programatoren,  vi-
deowerkers,   enz.  Maar  daarvoor  zou  de  Cultuur-

paktwet  moeten  gewijzigd  worden:   nl.   de  wet  die
een  paritaire  samenstelling  van  zo'n  orgaan
verplicht)   (8) .  Het  gevaar  van  één  produktie-
maatschappij  die  dan  uitsluitend  het  staats-

geld  van  alle  projekten  onder  zich  heeft  is
echter  ook  manifest:  dit  kan  leiden  tot  over-
dreven  zelfbescherming,   overdreven  aandacht
voor  financië1e  problemen  en  desinteresse  voor
kreatíviteit  en  vernieuwing.  Een  doorgedreven

professionalísering  is  op  dit  niveau  geen
noodzaak:    JE   MOET   KUNNEN   VECHTEN  VOOR  JE   FILM!

(9)     Maar  zeker  is  dat  een  minímale  f inancië1e
zekerheid  meer  stimulerend  werkt  dan  een  toe-
stand  waarin  zelfs  het  zout  op  de  patatten  ont-
breekt.

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



EEN   GOEDE   PROGRESSIEVE   FILM  WORI)T   NIET   GENuiAK:T

MET   GEljD   ALLEEN.

Een  beetje  meer   scholing,  uitbreiding  van  de

mogelijkheden  zowel  voor  leraars  als  leerlin-

gen,   zou  heus  niet  misstaan.   Sins   1970   is   een
wildgroei  ontstaan  van  kleine  niet-afdoend
werkende  schooltjes  ontstaan,   die  nooit  een

goed  alternatief  hebben  geboden,  maar  waar-
aan  ook  geen  paal   of  perk  wordt  gesteld.   Ook

daar  is  de  laatste  5  jaren  niks  belangwek-
kends  gebeurd.   En  als  er  dan  toch  eens   iets

gepresteerd  werd   (10) ,   dan  werd  van  een  FLOP

gesproken:   de  f ilm  kon  niet.  in  het  koirmer-
cieel  círcuit  opgenomen  worden,   en  over  de

houding  van  de  burgerlijke  pers  schrijven  we
straks  graag  wat  meer.

Maar  er  is  meer:   het  publiek  is  een  minimale

technische  kwaliteit  gewoon,   en  dat:   1eer  je

enkel  via  een  degelijke  opleiding.  Een  van-
zelf sprekende  oplossing  werd  reeds  menigmaal

voorgesteld:   de  versnipperde  overheidsgelden,

die  nu  naar  diverse  schooltjes  gaan,  bundelen
naar  één  grote  degelijke  opleiding  toe.

DE  PRODUKTIE   IS   GEEN   KAfwEITJE   CJP   ZICHZELF. . .

Naast  geld  en  opleidíng  is  een  derde  f aktor  no-

dig  om  de  alternatieve  f ilmproduktie  opnieuw

tot  bloei  te  laten  komen:   nl.   de  uitwerking  van

de  andere  sektoren  waarmee  de  produktie  on-

vermijdelijk  te  maken  krijgt.  De  kleinschalig-
heid  waarmee  alternatieve  f ilirwerkers  dagelijks

gekonfronteerd  worden,   de  achterstand   ten  op-
zichte  van  Nederland   (of  vinden  jullie  ook  dat

je  nog  nergens  staat?)  waar  zich  een  alterna-
tief  circuit  aan  het  ontwikkelen  is,  waarmee  op
dit  ogenblik  echter  nog  geen  samenwerking  moge-

1ijk  blíjkt. . .   deze  elementen  maken  dat  de  di-

verse  onderafdelingen  in  de  f ilmsektor  nauwer
naar  elkaar  toe  zuiien  groeien.   De  koimercië1e

distributie  wil  geen-  technisch  minder-gelukte
f ilms  op  het:  programma,   zelf s  niet  als  voor-

film;  wel  graag  dure,  moole  en  dus  rendabele

plaatjes.   Zelfs  een  komnercië1e  Vlaamse  film
zie  je  zelden  langer  dan  een  paar  weken  op  de

affiesje  staan   (11) .   Zo  dient  men  in  Vlaande-

ren  ook  alternatíeve  distributiekanalen  te  zoe-
ken  om  de  film  tot  bij  de  kijker  te  brengen.

Vermits  deze  organisaties   zelf  financi.é1e  pro-

blemen  hebben,  kunnen  zij   de  distributie  op  hun

beurt  niet  perfekt  verzorgen.  En  wat  heb  je
aan  een  alternatief  f ilmtijdschrift  dat  dage-
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1ijks  het  gevecht  tegen  faillíssement  moet  voe-
ren?           Zonder  op  de  gebeurtenissen  te  willen

vooruitlopen  moet  toch  reeds  ljenadrukt  wórden

dat  een  radikale  scheiding  tussen  de  alterna-
tieve  en  de  komercië1e  f ilmwereld  tot  meer

problemen  kan  leiden  dan  men  op  het  eerste  ge-
zicht  vermoedt.  Dat  heeft  de  praktische  toepas-
sing  ervan  in  ons  omringende  landen  reeds  bewe-

zen.  Dat  er  in  Vlaanderen  een  ingreep  moet  ge-

beuren  staat  echter  als  een  paal  boven water:
en  voor  zo'n  ingreep  moeten  de  alternatieve
filmwerkers   zelf  zorgen!

(i)   M.RÜ¥TERS  en  M.iioLTHOF:   "Het;  wondertóáke
áam  van  dÁ3  T/Lamrise  ftz;m".  Ariwerpen,  EPo,
1980.

(2)  Dcri heb  útbrengen  ücm  5  Vtaconse  fttms  i,n
1980  het  beriás  vcm het  tegenáeez,  zcyu.  zóón,
ós  r.eeás  7,cmg  ben  over.vLoedÁ3  wá±  áe  doel<en
gedaam  en weer.Legd.

(3)  Tioor  heb maken van  "HettegaÉ"  heeft  ljebon
4  áaar  irioeben wachben  voor.  z3óán pr.oiekÍ;
ácior.  áe  1<o"rrtss£e  werá  goedge:kewr.á.   Reken
dam  de  nodäge  tióá bóá  om meÍ;  draaken  be
begbmen!

(4)   Voor.  1980  wer.á  de  voor.záe:rie   som    va:n  70  rrïiL-
áoen  BF  voor.  ft,Z,m  vc[n  heÍ;  Mi,nkstei?óe  voor.
Nederz,cmáse  KulbuuÏ.  he:Ï.Leí,d  to±  50  rïrtLáoen.
De  korrmer.cóë7,e  pr.odukbóesek±or  gaa±  dam'i)an
me±   90%   Z,open.

(5)   off-beLevósóon:  bu±Í;en  de  ormoep  ger.eati.-
seer.áe  tez,evósi,e-r.epor.bages .

(6)   cfr.   ''He±  wonáer.Lóá7<e  óaar  van  de  Vtaa]'rise
fttm"  Vcm  RiÁ;gbers  en  Hott;hof!.

(7)   De   ''Dooá  vam  eem  sandii)óchmcm''  van  De  HERT
en  iiENDERICKX  ós  een úf;zonáering:     vóa
dkstri;bq!Í;i,e  en veï.koop  alz,een acm het bú-

Í;entcmá br.ach±  áe23e  ftl,m  3  maal  ú,ón kosb-
pr.i,ás  op.  Maap  í,n  ig8i  maak  óe  geen  r.epor-
bage  van  30  ïrrtrïu±en  rneer.  voor.100.`000  BF.

(8)   Im  Betgi,ë  of  VZ,acmáeren wor.db  2}owa±  eïk
orgaom  scünengesÍ;e7,á  op  paribcrir.e  baz3ós :
als  er  cc  Vai!L  di,e  gToep  ón23Ébben moeÍ;en  er.
ook  Ö3  of  g  Van  dóe  gr.oep  tn23óóten:   dót
kan  be  iTiaken heöben mek poLótieke  l<1ewp,
kulbwr..-koepetor.garisabóe,  Í;aal  of  soe4acf t
sbaèuuÉ.  Ui,Í;  de  prakbèál<  Leerb rrien  dak  dót
bn  een rriri:rrruïri vcm  ti,óá  ez,ke  ak±ávóteób
7:arri.1egb  en  her.Leódé  bot  proced:uipegeeípr.e:l+
ken.

(9)   Uót;spr.aak  van  Robbe  I)e  Her.Í;. tn  een  i,n±er.-
vèeïw  voor.  De  änáer..e  Ci,nema3  n°243   dec.80.

(10)   ''De  teeuw  vcm  VZ,aanáer.en"  vam  J.Dez:br.oeck
en  "Easu  Mecï±"  vcm  F.Eeuaerbs,   zi,ón  beóáe
l<orbft,Z,ms  gepr.odueeerá  door.  het;  fótmènsl;ó-
tuu±  Stnb  linákas,  onder  super.vósóe   (akweer.)
vccm  áe  "o.uágedkenáe"   G.Henáer.ócks.

(11) l]i  een f tlmsb.a4  zoals  An:l;weipen heeft
''De  proefkoújnen"  vcm  G.Hender.i,eka3  3  we-
ken  op  áe  afftesóe  gesbaom.  berwi,áZ,  ''Hel,~
teg.a_t"  vam  ljebon  bn  áe.  eentrru]rribóoskopen
zetf's  geen kams  l<reeg.

HET  MECHEI.S   FILmol.I.EKTiEF

ós  áe  bwe,ede  oTgari,scttie  däe  tm  dáb hoofd:    \
sÍ;uk PRODUKTIE  aam  boá  l<omt.   Reeás  een paaÏ.

jaar.  pogen  Eri,j   onafhcmkeLóók l<ritisc:he  16rrm=

fótms  Í;e  rnaken.   IÍwm  acr:i;ïpak  ós  weL  cmders:   er.
wor.d± rïi,e±  "ber.oepshaLve"  aam  gewerkÍ;;  er.

wordÍ;  ook ni,et  gewachÍ;  op  subsí,ddes:  áe

gr.oe:p  bestooÍ;  op  eógen l<raeh±en,   samen  meb
ááe  vam karrier.aáen  vcm  wal  be  sÍ;eken.   Ach±er>-
7,í,ggenáe  beáoez;ïmg  was  dcci;  23oJee7,  mogezi,ók

i,áeoLogi,sc:he  en mcï±er.óëLe  pcïrti,ctpcrrierL btó

heb  pr>oces  zouáerL  betroKkem  woráen:   zóá  b:ri:

vesbeTen  er.  lum  i,nÍ;eLZ,ekímez,e  erL  fbncmcóë7,e
mogeujl{heáen ón3  rnaar.  Öp  el,k  ogenbtök btóáfl;
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hef;  mogeLáák  2ii,ón  ámesÍ;ering  e]ru:i,b  ber`ug  Í;e

trekken.

',,'

1302    (1)

Reeds   in   1976  had  de  groep  enkele  stadsjoer-
naals  klaar  rond  bedríjfsbezettingen,  akties
van  gewetensbezwaarden.   De  produktiekwaliteit

lag  op  dat  ogenblik  nog  erg  laag,  maar  er
werd  ook  gewerkt  aan  programatie  en  begelei-
ding  van  andere   16mm  films.   Een  belangrijke
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vaststelling  was  daarbij  dat  er  weinig  kwali-
tatief  goede  f ilms  waren  die  de  extreem-rechtse
idee.én  aan  de  kaak  durfden  te  stellen.   In  1978

was  ''In  naam van  de  Führer"  uitgebracht,  van
Buyens  en  Chagol,  maar  voor  het  overige  kon

men  enkel  spreken  van  wat  half zachte  dokumen-

t:aires,   zoals  bv.   eentje  over  een  schoolbe-
zoek  aan  een  koncentratiekamp   (Breendonk) .

Dat  was  de  aanleiding  voor  de  beslissing  zelf
de  film  1302   te  maken,   omdat  het  ogenblik

rijp  bleek  om  eens  na  te  gaan  hoeveel  ver-
schillende  vormen  van  fascisme  zich  reeds  ma-

nifesteerden  in  onze  zwaarzieke  maatschappij .
We  poogden  een  vergelijking  t:e  maken  met  de

sociale  en  ekonomische  situatie  van  de  dert:i-

ger  ]aren,  met  het  nodige  voorbehoud  en  de
nodige  voorzichtigheid,  uiteraard.  Dat  was

begin   1979.   Op  dit  ogenblik,   twee  jaar  later
stelien  we  vast  dat  er  meer        .films  rond.dit
thema  in  omloop  zijn:   ''Nazis  gibt's  die  noch?"

en  "Blacks  Britannica"  zijn  maar  een  paar
voorbeelden.
Om  1302   te  verwezenlijken  werd   samengewe,rkt

met  het  Dokumentatiecentrum  Oud  en  Nieuw  Rechts
72

(dat  helaa§  niet  meer  bestaat)   en het  het  Me-
chels  Anti-Fascistisch  Front.  We  besloten  te

gaan  interviewen:  met  gehuurd  materíaal,     ge-
kregen  oude  pellikule,  met  bereidwillige  seml-

professíonelen  en  vrijwilligers  trokken  we  on-
ze  onmiddellijke  omgeving  in:  Marokaanse  ar-

beídersgezlnnen,   oorlogsweerstanders ,  vroegere
leden  van  extreem-rechtse  groeperlngen. . .   We

botsten  op  de  meest  traditionele  politicí,  de
me.est  gevaarlijke  burgemeesters. . .maar  die  ble-

ken  anti-f ascist  te  zijn,   als  we  hun  woorden
mogen  geloven.   We  vereeuwigden  de  ravage  die

werd  achtergelaten  in  de  boekhandel  ''De  rode
Mol",  waar  een  extreem  rechts  jongerenkoman-
do  doorgetrokken  was   (  van  de  VMO  =  Vlaamse

Militanten  Orde)   We  spraken  met  gekwetsten. . .
men  mensen  die  vroeger  reeds  zoiets  hadden
meegemaakt.   Ondertussen  volgden  we  op  de  voet

de  diverse  anti-fascistische manifestaties,
vaak  met  de  meest  primitieve  middelen   (2) .

We  poogden  ook  de  aktiviteiten  van  ultra-rechts
op  de  film  te  krijgen. . .  Het  verliep  niet  al-
tijd  zonder  kleerscheuren. . .  Dat  was  het  ver-
haal  van   1302.
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''DEN   AALNsljAG''

nljE   MomNT   0U   ljA  HEA.IjlTE   A  DEPASSE  I)E   I,OIN   LA

FI.CTION"    (3)

Tijdens  ons  dokumentair  gericht  filinwerk  rond
fascisme  en  racisme  groeide  de  droom  om  ooit

eens  een  echte  f iktíe-f ilm  te  maken:  met  een
•echt  scenarío,   een  draaiboek  en  akteurs.  Het

mocht  geen  onderwerplng  worden  aan  de  tech-

niek   (we  hadden  er  trouwens  ook  geen  geld

voor)   en  er  zou  dus  heel  wat  moeten  geimpro-

viseerd  worden,   zowel  wat  dekor,   figuratie  als
dialogen  betrof .  Het  volgende  scenario  werd

uiteindelijk  goed  bevonden:   een  progressief

gastarbeider,  in  zijn  ongeving  en  in  zíjn
politieke  aktiviteiten  gesitueerd,  wordt  door
een  ultra-rechts  terreurkomando  op  de  markt
neergeknald,   op  bevel  van  "hogerhand".  Een
muzikant,  die  ''s  ochtends  van  een  koncert
huiswaarts  keert  is  de  eenzame  getuige.
Er  werden  twee  kameraploegen  samengesteld;

het  draaiboek  werd  met  medewerking  van  Fugi-
tive  Cinema  in  elkaar  gestoken  en  er. weid
druk  gezocht  naar  gratis  akteurs  en  figu-
ranten  en  geschikte  filmlokatie.
De  opnamen  verlíepen  niet  zonder  verras-
slngen.  We  laten  het  Mechels  Filmkollektíef
di.t  even  in  hun  plastisch  taaltje  vertellen.
TZE..  Een  griós  wi;rïterweerÍ;áe  op  i4  áeceTTiber

om áe  aamstag  te  fótmen.  m  ti,ep  veet
iïrLs  maaÏ.  heb  opncürieschema  wer.á  ±oeh  af-
gewer.k±?

M'K:   Het  weer  was   inderdaad  mistgrijs   om  5u
's  morgens,  maar  bovendien  was   er  zo'n\

sterke  wind  dat  we  de  kerstverlichtingen
en  de  onderdelen  van  de  kathedraal  za-

gen  rondvliegen.   Ik  herinner  me  trouwens
nog  goed  dat  die  nacht  de  boot  Oostende-

Dover  niet  kon  uitvaren.  We  hadden  de
"terroristenwagen"  van  iemand  ter  be-

schikkíng  gekregen,  maar  niet  de  sleu-
tels,   zodat  we  de  deur  van  de  wagen  heb-
ben  moeten  forceren.   Er  kwam  bij   dat  er
nog  zo'n  drietal  wagens  moesten  wegge-

sleepd  worden,  die  het  parkeerverbod  had-
den  genegeerd.  En  toen  uiteíndelijk  de

opname  kon  beginnen  sneuvelden  de  zeke-

ringen.   Omda.t  de  lichtkondities  zo  snel

veranderden  hebben  we  nadien  niet  minder
dan. zeven  takes  van  het  terreurkoirmando

genomen,  maar  in  reversal   (3)   zodat  we
direkt  het  ].uiste  materiaal  konden  se-
1ekteren;   dat  wa.s  goedkoper.   Om  vijf  uur

in  de  namiddag  hadden  we  gedaan  wat  in

het  draaiboek  voorzien  was.
Kl'3   om)oorzsóene  í3aken,  het weer.  á.qb  Í;3.g.em_alÍ;,

áab  ú,in  fenomenen  dke  bóá  eïke  ftz;rrpLo.eg
kumen voopvalLen.  Voor.  áulz,óe  kom±  23oóet;s
ecRtr.a  ongel,egen3

HK:   om  de  eenvoudige  reden  reeds  dat  er  bijna

geen  geld  is,  mag  er  niks  mislopen.  Wij
moeten  vaak  van  de  juiste  momenten  gebruik
maken  om  dingen  te  doen  die  niet  voorzlen

waren,   omdat  zoiets  eventueel  geld  spaart.
Als  bepaalde  af spraken  voor  ons  plots  niet
meer  doorgaan,  dan  vallen  ook  andere  ding-
en  weg;   van  heï  een  komt  het  ander.  We  ..

hebben  ooit  meegemaakt  dat  een  dronkaard

aan  100  pe,r  uur  op  een  beijzelde  straat  de
set  opreed,   tussen  de  spots  en  de  kamera's

en  peperdure  bandopnemers  door.     I)e  hele

ploeg  kon  overhoop  gereden  worden;   dat  du-
re  gehuurde  materiaal,  daar  mag  niets  aan
miskomen,   of  we  kmnen  ons  boeltje  pakken!
Dat  is  onbetaalbaar. . .   en  onverantwoord.
En  dan  krijg  je  achterstand  op  het  werk-
schema  en  de  vrijwilligers  kunnen  niet
tijdens  de  week  zich  nog  eens  vrijmaken,
en  de  regisseur  heeft  zijn  stempelgeld
kunnen  gebruiken  om  het  materiaá1  een
volgende  weekend  te  huren. . .   En  als  je  dan
met  temperaturen  onder  nul  zit,  krijg  je
batterijproblemen. . .en  dan  zijn  er  opwarm-

pa.uzes  nodig. . .

KF:  boch vónáeh  áulLáe  áe23e  rieb-pr.ofessóoneLe
ao[:iripak  aa:m  be  bevez,en,   en bebeT  áam ri,.ebs-
áoen,  Je  houd;b  er  ongetibóáfetá  ook heLe
pr.etbtge  heri;meri;ngem  aam  over.?

D4FK:   absoluut:   als   ge  weet  dat  ].e  van  kou  kre-

peert,  maar  die  honderd  gratis  figuranten
zijn  tot  hetzelfde  bereid,  alleen  al  maar
voor  de  goede  za.ak. . .dat  is  hartverwarmend.

Ki':   1<i3m  áe  al  óets  kijri,áÍ;  over.  hjeÍ;  rez3ult;aa±?

MF'K:   ik  ga  nog  nieb  te  veel  vertellen.   Boven-
dien  is  het  moeilijk het  rezultaat  te  voor-
spellen  als  je  een  fiktiefilm  monteert  samen .
met  dokumentaire  stukken  en  interviews.  We
hebben  veel  .geexperimenteerd  met. maníèren
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om  een  breed  publiek  te  kunnen  bereiken.  Maar

de  montage  zal  nog  een  beetje  tijd  in  br
slag  nemen,   omdat  wee.r  aan  het  nodige  kapí-

taal  moet  worden  gedacht  om  werkkopies   te

trekken,  klankbanden  over  te  schrijven,enz.
Maar  we  bijten  door  niettegenstaande  onze

f inanci.é1e  tegenslagen  en  off ici.é1e  tegen-

werking,  want  we  zijn  van  oordeel  dat,   om

iets  te  leren,  we  het  nog  altijd  beter  kun-
nen  doen  dan  erover  te  praten.

En  ''we"  ú,ón  da:n  di,e  vete  Losse  meáewer.kers  ái,e

het Mechets  Fótmkotz,ekti,ef  ryták ós :   st;errpe-
taar.s.  eo3-ft,tmsÍ;udenten,  arbú,áer.s  en bedi,eri:
den3  l"i,svr'ouwen  en  gepensóoneer.áen:   alLemaal
au±o-ái,áakÍ;en  op  enkete  ber.oepsrriensen  ria.

(1)   1502:   de  "Gul,áensporenstag"  op  de  Gr.oerirr
ghe-kowéeT  bi,j  Kor.t;r.i,ik:  h,et;  gi,ng  om  de
VLc(Ïrrí,ngen  Í;egen  áe  Fr'cmse  bez3ebber..   Het
ks   een  feesi;dag  voor.  dÁ3  T/7,cnri;ngen  gebLeverL.
MaaÏ.  eÖ)br.ee:rri:-r.echbse   gr.oepen  z.oals  T/MC) ,
Were-dó,  Voorpost,  Taal  Äkbóe  Komi,tee,
V1,aaris  Ncï±óonalóstósch  Sbuáen±erwer.borLá,
e.a.   gebrru;%ken  áe  VLacürise   23aak  als  de:kmam-
t:et  Voor.  hwm  extr.ee:rrrTechtse  en  riaci,8ti,-
sche  tdeeën  en  haatkc(rrrpcmjes  Í;egen  áe
gasbcrr.bei,der.s.

(2)   o.m.   áe  BOLeÖ3-karrier.a..   een  pr.tribóeve   16i'ro'rr-
kc!rrier.a.  rpeb  een  veer  dóe  .bez,kens  op  het

goede  rriomen±  rrioeÍ;  opgewonáen  woráen.   Ver'-
mi,bs  d;i,t:-meb  nogal  wat  Lcwaá  gepaará  gacï±
ts  áe23e  kaJrier'a  onbr'uikbaar.  voor  r'echi;-
st;r.eeks  gez,úd.

(3)   ''HeÍ;  ogenbtëk wacmop  áe  r.eaLi,teót  áe  fök-
tie  acmzrienl4jk  over.schrtjdÉ'' :   á.ó.  riaaip
acmLei,dóng  van  een  raú,sÍ;ósche  moor.áaa::i'i:
8Z,ag   (Öp  l¢1aasdag  1980)   i,n  een kafee  be
Laken,   áoor  een  Z,óá  vcm  het  eÖ3tree:rri:-
r.ech±se  ''Fr.ori  de  La  jeu:iiiiesse",   op  een
gasbar.beááer..

(4)     r.ever.sal  =  omgekeerá po8óúef  ó.p.v.  ri,e-
ga±tef.

DE   ALTERNATIEVE   FIljMDISTRIBUTIE

en wah  áaar bói  kori ki,áken. . .

Iyi  dót  cmÍ;ëkez,  ta±en we  voor.al  de  or.gayi;ósaéóe

BEVRIJDINGSFILMS  aom  het  woor.á.   In  áe  Loop

vam heb  ar`ti,kez, woráen  ech±er  enke7,e  par.alelr
te  en  onder.sc:hÁ2óáen probz,emen van  di,st;ri:bubóe

bi,á   FUGITIVE  CiNEMA  acmgehaalá.

Op  het  ebmde  vcm  áe   óaren  zzestig  l<cm  merL. áe

acm2}et  sótuer.en vam  een parale7,Z,e  fi,ïmdistr'ó-
but;óe  i,n Betgi,ë.  T/eTschóUenáe  fak±oren Vorm:
áen  eem  ái,Tek±e  acmz,e£áing  bot  een  (r)evot:u:
Éi,e  bm  áe  FIljMDISTRIBUTIE3   een  evotubóe  di,e

hoof.áE3aketóik wor'teLde  ón  een  speei,ftek maat-
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schappez,ójl<  l<1tmaa:É.   Ináer.daaá kcm  rrien  FUGI-

TIVE   CINEMA  en  BEVRIJI)INGSFIEMS,   ái,e  l<or.t  na

rriekaar'  onbstQnáen,   eer.áer  geënÍ;  23óen  op  een

poLótiek  gebeuren,  waa]:.'i)cm  ú,á  tr.owens  nog
s±eeás  gebuigerL,  dam  ze  te  beschowen  als  een
náeuibe  Loot  acü;L  he±  besbaanáe   (ko:rmercí,ëLe)

córcui,Í;  áaÍ;  Í;oen.   gezten  áe  opgcmg  Vcrn  cmáere

meái,a  E3oals  éeLeví,sí,e,   een  e]írnsti,ge  kr.óz3ós

áoomaakbe.
Da±  poLátieke  gebe2Är.en l<cm men  bondi,g  orn=

8chrióven als  een padi,katósering bórmen heb
stuáen±erirri,Lí,eu:   een mobóLóser.tng  voor3  akb:u:
ete  wer.eLdpr.obz.emerï  az,s  áe  VóeímcoTi-oorz,og  en

áe  Der.áe  WereLá,  eem radi,kaal kritische  opsÍ;eL-
Lbng  Í;en  over.stacm  vcm  heÍ;  po7,óti,eke  en  ekono-
Ïrrtsöhe  l<1tmaa±  bn  eègen  tamd.
IloeüeL  de begi,msótuabi,e  vcm betáe  orgari,sa:
ti,es  dus  táenti,ek was3  hebben  ze  vcm b±j  de
acmocmg  een  eógerL  oníri;kkez,óng  dc)orgemaakb,   een
ei,gen óáerï±ttedb bevestigá.
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VAN   VERTONER   TOT   VERSPREIDER.  .  .

Fugitive  Ginema  ontstond  uit  de  idee  en  de  be-
hoef te  van  een  aantal  onafhankelijke  Vlaamse
f ilmakers  om  hun  eigen  produkten  gezamenlijk
in  dístributie  te  brengen,  zonder  daarbij   af-
hankelijk  te  zijn  van  een  koimercíeel  verde-
1er,  die  het  medium  toch  maar  hanteerde  als
middel  tot  het  realiseren  van  winst.  Aan  de
bazis  van  de  start  lag  dus  duidelijk  een  poli-
tieke  beslissing,   gesteund  op  een  politíeke
analyse  van  de  globale  filmkomercle,   en  de
er  achter  1íggende  ideologie.
Van  bij   de  start  waren  dus  bij.    FUGITIVE  CI-

NEMA  produktie  en  distributíe  na.uw met  elkaar

verbonden.  Dit  heef t  later  vaak  nadelige  ge-
volgen  gehad  toen  men  ertoe  úas  gekomen  ook

films  van  andere  producenten  aan  te  kopen.
Produktie  bleek  imners  zo  geldverslindend  te
zi].n  dat  vaak  geen  geld  beschikbaar  was  voor

aankoop  van  interessante  f ilms  uit  het  buiten-
1 and .

Ondertussen  ontstond  BEVRIJDINGSFILMS   in  Leu-

ven  als  éénmansorganisatie,  niet  als  verde-
1er,   wel   als  FII.MVERTONER.   De  organisatie  was

van  bij   de  aanvang  n'auw  betrokken  met  de  Der-

de  Wereld  Beweging,   en  de  bedoeling  was:   ín-

teressante  f ilms  van  koimerci.é1e  verdeelhuízen
te  vertonen  voor  plaatselijke  aktiegroepen  en
organisaties  verspreid  over  het  hele  Vlaamse
land,   en  deze  films  van  konmentaar  te  voorzíen.
Ook  hier  ligt  dus  een  politieke  beslissing  aan
de  grondslag,   gesteund  op  een  politieke  ana-
1yse  van  de  maatschappij   en  op  de  overtuíging

dat  het  nuttig  was  deze  analyse  via  het  medium
film  kenbaar  te  mäken.

Na  een  tijd  zag  men  in  dat  het  goedkoper  was

de  f ilms  aan  te  kopen  dan  ze  telkens  te  huren
bij   de  grote  verdeelhuizen  in  Brussel.   Zo  ont-
stond  een  langzaam  groeiend  fí1mpakket,  hoofd-
zakelijk  ge.áxeerd  op  de  derde  wereld,   en  ver-
toond  door  een  steeds  wisselende  groep  vrij-

willigers  en  de  man  die  het  startsein  gegeven
had.   Van  bij   de  aanvang  waren  DISTRIBUTIE   en

VERTONING  nauw  met   elkaar  `verbonden.
75

DE   PARALLELLE   DISTRIBUTIE:   NOG   STEEDS   IN   DE

MARGE ?

De  wegen .van  Fugitive  Cinema  en  van  Bevrij-

dingsf ilms  zullen  zich  éénmaal  kruisen,  name-
1ijk  bij  het  ontstaan  van  Het  Vrije  Circuit-

(1'Unité  de  Distributíon),  dat  zich  tot  doel
stelde  de  verschillende  organisaties  die  het

parallelle  circuit  ondertussen  rijk  was  ge-
worden ,te  bundelen:  Fugitive,  Bevrijdings-

films,  De  Anders  Film,   Ciné  Libre  en  Slon,
de  twee  laatste  franstalig.  Vele  vergade-

ringen  ten  spijt  was  dit  Vrije  Circuit  geen

lang  leven  beschoren:   ideologische  verschí1-

punten,   en  de  misschien  gegronde  vrees  de  eiL

gen  identiteit  die  langzaam maar  zeker  gestal-
te  kreeg,   te  moeten  prijsgeven,   lagen  aan  de
bazis  van  de  breuk  die  later  nooit  meer  werd

geheeld.
De  Unité  de  Distribution  bleef  als  onafhanke-
1ijke  verdeler  bestaan  en  Slon  ging  even  daar-
na  zelf  ter  ziele.   In   1979  ging  ook  de  Unité

over  kop  en  kwam  het  hele  filmbestand  terecht
bij   Ciné  Libre.
Iedereen  zou  dus  op  eigen  benen  staan,  maar
met  welke  míddelen?`Want.  het  financië1e  as-

pekt  van  de  parallelle  dist:ributie  is    steeds
een  teer  punt  geweest,   en  soms  vraagt  men  zich

wel  eens   af  hoe  het  in  godsnaam  mogelijk  is

dat  Bevríjdingsf í1ms  en  Fugitive  Cinema  zich
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verder  hebben  kunnen  uitbouwen  en  niet  roem-

1oos   ten  onder   zijn  gegaap.

België  is  immers  voor  dit  soort  zaken  een  on-

dankbaar  lapje  grond:   te  klein  voor  een  film-
distributie  waar  je  niet  veel  aan  wil  toeste-
ken  en  waarmee  ]e  nog  wat  anders   op  oog  hebt

dan  vrijblijvend  amusement  en  spektakel.   De
noodzaak  alles  tweetalig  te  moeten  ondertite-
1en  maakt  het  er  niet  simpeler[  op.  Wat  dat  be-

tref t  hebben  de  buren  het  duidelijk  gemakke-
1ijker.  Maar  dat  is  niet  het  enige  knelpunt.
De  publieksgroep  is,  relatief  bekeken,   in    Bel-

gi.é  opvallend  kleiner.   Voora.1  in  de  beginfaze
was  dit  overduidelijk.  Terwijl  elders  aktie-

groepen,   organisaties  en  komitee's  als  padde-
stoelen  uit  de  grond  schoten,  voltrok  zíú  dit

proces  in  België  veel  1angzamer  en  mihder  uit-

gesproken.
De  parallelle  distributie  is  lange  tijd  in  de
marge  blijven  zitten,  die  zelf  ook  al  heel
beperkt  was.  De  politieke  verzuiling  die  zich
doorzette  in  de  socio-kulturele  sektor  is
daar  zeker  niet  vreeind  aan  en  heef t  er  voor

gezorgd  dat  het  belangrijkste  f ilmaanbod  van
Fu.gitive  Cinema  en  Bevrijdingsfilms   lange

tijd  de  deuren  van  de  verschillende  nationale

verenigingen  en  groeperingen  gesloten
vond.   Zo  gaat  dat  nü  eenmaal  in  België:

JE   WORDT   IN   DE   MARGINALITEIT   GEDRONGEN   EN   DAN

WORDT   JOU  DIE   MARGINAljlTEIT   VERWETEN.

EN   HOE   MOET   DAT   NU   VERDER?

Duidelijk  is  dat  men  voor  belangrijke  be-
slissingen  staat,   in  verband  met  de  verdere
ontwikkeling  van  het  circuit  en  de  konsolida-
tie  van  wat  reeds  is  gerealiseerd,  in  verband
met  de  uitdaging  van  de  video-rage  en  de  eko-
nomische  krizis.
Enkele  beslissingen  zijn  desbetreffend  trou-
wens   als   genomen.   Fugitive  Ciriema  heeft  een

duidelijke  scheiding  doorgevoerd  tussen  pro-
duktie  en  distributie,  waardoor  voor  het  laat-
ste  meer  middelen  vri]-komen.   Ook. werden  afsi)ra-

ken  gemaakt  met  Ciné  Libre  voor  de  gezamenli].-

ke  verspreiding  van  films.   Twee  vaststellingen
76

1iggen  aan  de  grondslag  van  deze  samenwer-

king :

1)  Het  is  financieel  niet  haalbaar  een  film
voor  één  enkel  1andsgedeelte  in  distributie
te  nemen;

2)  de  taalbarrière  in  Belgié  heef t  blijkbaar
dergelijke  afmetingen  aangenomen  dat  de

drempel  voor  franstalige  verbruikers  te

groot  werd  om  nog  f ilms  bij  Vlaamse  verde-
1ers   te  betrekken.

Na  de  splitsing  van  de  l.euvense  universiteit
in   1  Vlaamse  afdeling  in  Leuven  en  een  frans-

talige  in  Wallonië,  werd  dit  fenomeen  ook

een  probleem  voor  Bevrijdingsfilms:   de  dis-

tributie  in  Walloni.é  nam  af .   in  dat  licht
moet  de  oi)ening  worden  gezlen  van  een  nleuw

sekretariaat  van  Bevrijdingsfilms  in  Brussel,
dat  in  de  toekomst  kan  uitgroeien  tot  een  ju-
ridisch  zelfstandige  vereniging  zonder  winst-
oogmerk.

Samenwerking  moet  tot  de  mogelijkheden  blij-

ven  behoren,   ook  al  hebben  pogingen  daartoe

in  het  verleden  velen  een  kater  bezorgd.

Konkurrentie  ín  onze  sektor  is  niet  nodig

om  het  aanbod  op  peil  te  houden.  Konkurrentie

ís  zeker  uit  den  boze  als  we  ons  sterk  willen
maken  tegenover  de  overheid.

Samenwerking  moet  trouwens   ook  buiten  het  ei-

gen  werkterrein  kunnen:  met  de  35m-distribu-
tie,  waar  zich  de  laatste  jaren  eveneens  een

paar  gezonde  ontwikkelingen  voordoen:   nieuwe
verdelers  komen  aanzetten  (zie  ossessione)   diè

de  betere  film  ook  in  de  zalen  een  kans  willen

gunnen.  Met  gelijkgerichte  verdelers  in  het
buitenland  is   samenwerking  nodig  om  gezamen-

1ijk  aankopen  te  doen  en  de  kosten  van  betite-
1ing  te  spreiden.
Grondig  zal  óok  moeten  nagedacht  worden  over

video  en  het  inschakelen  van  dit  medium  in  ons
werk.   Het  zou  nefast  zijn  de  ogen  voor  deze

ontwikkeling  te  sluiten,   temeer  daar  he,t  hier
een  interessant  instrument  betreft  in  het  vor-
mingswerk.

Wat;  Bevr.i,idi,mgsft,Z,ms  speeóaal boeóená maakt
i,s  het  fei,b  áa±  í3óó  nog  í3owa±  de  erigen  z3óón
di,e  hm potó±i,eke  stetLi,ngncHrLe  ook Weri,sen    .
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dui,áeLóál<  be  maken vóa  de  begeLeédkmg  vcm  de
fóZ,mer.Í;ori,ng.
Daccpom  vroegen we  BF  ook  nog  wai;  1<riót  be
wt7,len  over.  däe  poLí,tieke  sÍ;eL7Á,ngncürie,  over.
áe  r.eper.kussóe  er.vcm voor.  de  accn,kooppoLátiek.
en  over.  hum  r.eLcïtie  boÍ;  de  der.áe-ij)er.etd=:ki,ne-
asÍ}en.

BF:   Bevrijdingsfí1ns  koopt  geen  films  aan  uit

1iefde  voor  het  medium.   De  mensen  die  er

werken  zijn  er  niet  omdat  ze  f ilmfreaks  of
cínef ielen  zijn,  maar  uit  een  politieke
overtuíging.   Ze  weten  dat  het  medium  film

een  bewustwordingsproces  op  gang  kan  bren-

gen  en  stimuleren.
mÁF:   in  dèe  potitieke  sÍ;eLti,ngnco'rie  irijs  áe  af

da±gene  wa±  ízóch  op  wereLdD7,ak  m`crrifes-
Éeer.t.  Wcti  heb  ie  als  ali;errria:Í;i,ef?

BF:   een  socíalistisch  alternatief ,  waarbij  de
fí1m  het .medium,  het  middel,   de  mediator  is.
Dat  is  geen  rígoereus  vastgelegde  theoríe.
Het  betekent  ook  niet  dat  we  ons  verbonden

hebben  met  één  of  andere  politieke  groepe-

ring  of  partij.  Het  is  een  gedachte  die

leeft  bij   de  medewerkers,   een  gedachte  die

zelf s  weinig  ter  sprake  wordt  gebracht  in
interne  vergaderingen.  en  gesprekken,  maar
die  zich  in  de  praktijk manif esteert  in
ons  aankoopbeleid  en  in  de  f ilmvertoningen
die  we  zelf  verzorgen.

KwË' :   AcmkoopbeLeóá.   dcïb  l<1bnk±  er.g  pr.of.essóo-
neeL. . .

BF:   ja,   alhoewel  dat  in  de  praktijk  niet  zo
systematisch  gebeurt,   omdat  tíjd  en  geld
ontbreekt.  Films  aankoi)en  betekent  normaal

prospektie,  het  afschuimen  van  festivals
en  filmmarkten,  het  doornemen  van  allerlei
internationale  f í1mtijdschriften.  Bij  ons

gebeurt  dat  eerder  op  een  inf ormatieve
manier.  Vele  progressieve  kineasten  kennen

ons  en  ons  werk,   en  wij   genieten  hun  ver-
trouwen.  Dat  is  erg  belangrijk.   In  onze
distributiekontrakten  wordt  gewoonlijk  be-
dongen  dat  van  de  netto  inkomsten  van  de

distributie,  na  aftrek  van  de  kosten  van
bv.  betiteling  of  kopijen,  50%  ten  goede

komt  van  de  kineast  of  producent.  Dat
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wordt  niet  alleen  op  papier  gezet:   dat
wordt  ook  tot  op  de  letter  nageleefd.
Jorge  Sanjines,   en  dat  mag  gek  klinken,
vertelde  ons  dat  hij   ook  geen  enkel  ander
land  zoveel  inkomsten  verwerft  uit  de   16mn
dístríbutie.  Van  ons  krijgt  hij  jaarlijks
zo'n  75.000F.   Helma  Sanders   zei   zelfs   dat

Bevríjdingsfilms  de  enige   16mm-verdeler

in  Europa  was,  van  úie  ze  al  wat  geld  had

gezien  sedert  de  produktie  van  haar  f ilm
''Shirins  Bruiloft".  Dat  is  voor  ons  gezon-

de  propaganda  in  het  buitenland.   Op  de

meest  gekke  momenten  vallen  bij   ons  dan

ook  kineasten  binnen  díe  nieuwe  f ilms  aan
ons  willen  voorstellen.
Maar  wte  bes7,ósÍ;  er  áa:m bói  áulLi,e  ui,teó:ri:
áe7,áák wak  er  wordÍ,  aangekoch±?  We7,ke  z3ójn
áe l<riteria?

BF:   op  de  eerste  plaats  is  er  nooit  een  aan-
koop  zonder  dat  alle  medewerkers  de  f ilm

hebben  gezien.   Ook  worden  inensen  van  buiten
uitgenodigd  om  hun  indrukken  weer  te  geven.

Daarna  is  er  diskussie  met  de  hele  groep
over  eventuele  aankoop.  Daarin  zíjn  vol-

gende  elementen  van  belang:
1-de  politieke  inhoud:   staan  we  er  achter?

Is  de  probleemstelling  niet  te  ingewik-
keld  of  te  specif iek  voor  een  breed  pu-
bliek?  Sluit  de  inhoud  aan  bij  de  aktua-
1iteit? .en  bij  belangstellingspunten  van
de  publieksgroep?

2-  de  vorm:   is  die  filmisch  verantwoord?
dráagt  de  vorm bij   tot  optimale  overdracht
van  de  inhoud?De  esthetische  aspekten
zijn  bijna  nooit  doorslaggevend,  maar
toch  worden  ze  niet  verwaarloosd.  Wij

zeggen  met  Jorge   Sanjines:   REVOI.UTIONAI-

RE   FILM  MOET   DE   M00ISTE   TER  WEBELD   ZIJN.

3-  de  f inanci.é1e  aspekten:  bij   gebrek  daaraan
zien  we  nu  en  dan  wel  eens  een  prachtige
kans  onze  neus  voorbijgaan.

In  zo'n  beoordeling  kan  je  niet  objektief
zijn:   solidariteit,   simpatie  voor  een  bepaald
kineast,   gevoeligheid  voor  bei)aalde  proble-
men,   eigen  betrokkenheíd  bij  de  film,  .het
oordeel  van  derden. . .dat  speelt  allemaal  mee.

Maar  belangrijk  is  dat  de  beslissing  unanlem
ls,   zodat  we  allemaal  achter  het  i)rodukt
staan., inderdaad,   in  het  aankopen  vän`
films,  komt  onze  kollektiviteit  ni;schien

wel  het  best  tot  uiting.
KiÁF :   áulïde  aktóvóteóten  gc(a:m  ón  stiógenáe  7Á,án.

Kan  je  áacm  eens  wat  ci,áfer.s  opzetten?
BF:   Als  we  een  balans  van  vorig  jaar  bekijken,

dan  stellen  we  vast  dat  er  iets  meer  dan
1.000  verhuringen  zijn  geweest.  Dat  wil

zeggen  dat  er  gemiddeld  per  dag  drie  f í1ms

ergens  vertoond  worden.  Het  jaar  ervoor
waren  dat  er  ongeveer  800.  De  laatste  jaren

gaat  het  sterk  vooruit,  maar  dat  komt  ook
omdat  vele  nieuwe  deuren,  vooral  van  grote
organisaties  en  vakverenigingen  nu  voor  ons
zijn  opengegaan.   Ook  ons  aanbod  is  groter:

en.meer  verruimd  naar  problematieken  van
hier.   Niet  enkel  derde  wereld  meer.
Ook  vakbondsproblematiek,   vrouwenbeweging,

enz.   Globaal  genomen  begeleiden  we  zelf

een  derde  ervan  ongeveer.
KiÁF':Er.  word±  weL  eeri,s  ge23egá:   als   óe  Pab7,o  er'-

bóá  nee"t3  wor.d±  he±  goed]<oper.   (PabLo  ós
áe  rnan  di,e  ooí,Í;  meÍ;  de  zaak begon) .

BF:   Dat  heeft  te  maken  met  ons  vroegere  uit-

gangspunt  dat  f ilmbegeleiding  zoveel  mo-
gelijk  moest  gestimuleerd  worden.  Niet  per
sé  door  onszelf ,  maar  omdat  we  de  film  als

medium  zagen  in  het  bewustwordingsi)roces.

Soms  denken  de  mensen  wel  eens  dat  het  is

omdat  wij   zo  graag  projekteren,   eF  dan

wordt  er  wel  eens  misbruik  van  ons  gemaakt,
omdat  dat  blijkt  dat  ze  onze  begeleiding
er  eigenlijk  niet  bij  hoefden.   Ik  weet  dus
niet  of  we  dit  sisteem  nog  lang  kunnen
behouden.

K:uF:   Zóet  di,e  begeLeódÁ,ng  er.  nog  altiáá  onge-
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veer.  he±23ez,fáe  ú,t  als  vr.oegeÏ.,  wcm±  i,k` -
l<am me  voorsteLten  áa±  ie  bi,ó  áót;  soor't;
wer'k  goeá  c)p  de  hoogte  vcrm  áe  pr.obz,emr
ti,ek  moeb  z3ójn.   Wor.áen  áull,óe  23o'n beeb-
je  specóalí,sÍ;en  i,n het  één  en  cmder.:   dÁ2
ene  tn  Afrika.  of i,n  cïrbú,áer.spr.obtema:
tiek,  of  vr'owenbewegí,ng? . . .

BF:   vroeger  was.  d'at  gemakkelíjk:   we  hadden  al

maar  een  klein  aanbod  van  f ilms  en  die

handelden  bijna  allemaal  over  de  derde  we-
reld.   Pablo  was  erg  beslagen  in  Zuid-Ameri-

ka,   en  to£n  ik  er  als  eerste  medewerker  bij
kwam,  was .net  Zuid-Afrika  volop   in  de  be-

1angstelling,   zodat  ik  me  daarop  vooral  heb

toegelegd  en  de  film  "Frontline",  daar  ken
ik  zowat  elke  milimeter  van,   ik  bedoel  in

de  lengte,  want  die  hebben  we  bijna  tot

vervelens  toe  moeten  draaien.   Ik  werd  dus
de  Afrika-kenner,  maar  naarmate  de  zaak
uitbreiding  nam,  bleek  dat  sisteem niet
vol   te  houden.   Op  dat  ogenblik  hebben  wij

die  begeleidi`ngsproblematiek  herdacht:   is
het  belangrijk  dat  er  telkens  een  specia-
1ist  bij  de  vertoning  is,  die  alles  weet,
of  moet  die  begeleider  niet  eerder  een
animator  zijn  die  moet  zorgen  dat  de  men-
sen  achteraf  naar  huis  gaan  met  iets  fieer
dan  toen  ze  aankwamen:   iemand  die  ook  een

diskussie  kan  leiden,  mensen  uit  hun  tent
kan  lokken  en  tot  uitspraken  kan  brengen.
We  denken  dus   aan  ge.éigende  verwerkings-

technieken  voor  film  in  groep.

Shi;ri,n' s  br'z4óLoft; .
79

KuF:   En wez,k  soor.t  pubLi,ek  áoeb  een  beroe;p  op
Ú.2ÁZZée?

BF:   een  meer  uitgebreid  publiek  dan  vroeger  in

elk  geval.   Vroeger  werden  wíj  vaak  gevraagd
in  funktie  van  mobilisatie-momenten:   dat

was  een  re.éel  begrip  rond   '68.   Dat  was   echt

de  aktieve  jongerenbeweging,  die  echter,
naarmate   '68  verder  en  verder  verwijderd
was,  meer  en  meer  in  de  marginaliteít  kwam:

de  leiders  van  de  jeugdklubs  waren  volop
aktief ,  ma.ar  de  gewone  leden  nauwelijks

geïnteresseerd.  Naarmate  de  deuren  van  de
nationale  verenigingen  voor  ons  oi)en  ging-

en,  hebben  wij   ons  ook  daartoe  gericht  en

op  dit  ogenblik  werken  wij   eerder  voor  een

volwassen  publiek.   Alhoewel  we  ook  meer  en

meer   in  de  scholen  onze  weg  vinden,   zowel

de  vrije  als  de  rijks-  en  overheidsscholen.
KUF:   Bevriódóngsfttms  besbaa±  io  áaa]:..  Ep  kcmÉ

Í;er  dhen  gezegenheóá  een rïáewe  l<a±alogus
út;.   Hoe  ts  dóe  cipgevcï±?

BF:   Hij   ziet  er  extra  verzorgd  uit.   Ons  kompleet

aanbod  wordt  er  in  samengevat,  net  per  fí1m

een  technische  fiche,   een  pa.1mares,   enkele

persrecenties  en  een  samenvatting.  De  lay-

out  is  wat  verzorgder  en  er  zit  meer  foto-

materiaal  ín.  Er  zal  een  thematísch  én  een

alfabetisch  register  aanwezig  zijn.  We

geven  ook  aan  wat  nu  en  in  de  nabije  toe-
komst  op  video  zal  beschikbaar  zíjn:   de

bedoeling  is  inderdaad  van  een  videoteek
aan  te  leggen  vooral  van  dokumentaire-  en
reportagefilms;

En  verder  willen  we  de  mensen  eens  uileg-

gen  hoe  ze  een  projektor  moeten  bedienen,
want  de  mee.ste  mensen  die  bij   ons   een  f í1m

komen  halen  hebben  geen  idee  dat  ze  bij

ons  weggaan  met  een  kof f er  van  een  waarde

die  vaak  de   100.000  F  overschrijdt...

De2±e  kaéatogus  gacti  1}e  koc)p  tkggen  acm  150F.

Dí,b  bedr.ag  kam  ech±er.  ger'ekuper.eer.á worden bój
de  eer.8te  fól,m-acmvr.aag.  De  ka±alogus  ts  tos-
bLaái,g,   zoda±  Lctier'e  acri'wulzÁmgen  moge7,djk

2rión.   He±  adres  vcm  Bevriódi,ngsftLms  l<c[n  óe

aohber.aam  ón  onze  Z,eáenláó st;  t;er.ugvi,náen.
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Naast  het  koïrmercië1e  aanbod  van  kinder-

en  jeugdfilms  ís  ook  hier  zachtjesaan  een  ter-
rein  gegroeid  waarin  het  "alternatieve  ci.icuit"
een  taak  vindt.  We  laten  daarover  graag  twee

Vlaamse  verenigíngen  aan  het  woord.   Ook  hier

stellen  zich  de  problemen  van  distributie  en

produktie:   voor  POLITFILM,   dat  na  drie  jaar
zelf  werk` ging  maken  van  de  produktie  van  maat-
schappijkritische  kinderfilms;  voor  JEKINO,  dat

zijn  aktiviteiten  vooral  tot  distributie  be-
perkt . . .

POLITFII!M:   VAN   PIETJE   R00D  TOT   SP00KKASTEElj.

Mensen,  betrokken  bij  de  f ilmproduktie  bezit-
ten  een  sleutelpositie  in  wat  do'orgaans  de
suprastruktuur  van  onze  maatschai)pij   genoemd

wordt_.   Zij  dragen  enerzijds  bij,  tot  de  vor-

ming  van  de  dominante  ideologie,   en  anderzijds

stimuleren  ze  een  belangrijke  vorm  van  ekono-
misch  verbrui`k,   in  een, samenleving  waar   steeds

meer  vrije  tijd  komt  en  waar  het  percentage

ekonomisch  aktieven  gestadig  afneemt.

Tot  die  ekonomisch  niet:-aktieven  behoren  ook

de  kinderen.   Enquètes  in  de  States  hebben

uitgewezen  dat  kinderen  onder  6  jaar  een

groep  vormen  die  het  meest  naar  TV  kijkt.
Dat  kan  32  uur  per  week  bedragen,   tegenover

23  uur  gemiddeld  voor  de  volwassenen.   Het

blíjft  niet  tot  TV-kijken  beperkt:   er  bestaan
ook  strips  en  publiciteit  die  zich.recht-
streeks   tot  de  kinderen  wenden.
Met  de  film  is  het  niet  veel  beter  gesteld
dan  met  de  televisie.   Het .overgrote  aanbod

van  de  filmproduktie  richt  zich  veeleer  tot
20

volwassenen  dan  tot  kinderen.  Kinderen  moe-

ten  dan  maar  naar  films  gaan  zien,  bestemd
"voor  het  g`rote  publiek"  of  zich  beperken

tot  het  kleine  scherm.   De  produkties  "voor
het  grot.e  publiek"  bestaan  momenteel  hoofd-

zakelijk  uit  krizisfilms   (katastrofes,
kíng  kong,   superman,  haaien,  buitenaardse

monsters  en~  travolta. . . )

De  eigenlijke  kinderf í1mproduktie  ontsnapt
daar  niet  aan:  Walt  Dísney  is  daar  een.uit-
stekend  voorbeeld  van:   je  kan  je.bovendien

afvragen  of  dergelijke  f ilmproduktiés  gemaakt
worden  om  allerlei  nevenprodukten  te  verko-

pen   (gadgets,   teeshirts,  fonoplaten,  prei-
tenboeken...)   of  omgekeerd.   Enquètes   in  Eu-

ropa  hebben  bovendien  uitgewezen  dat  zo'n

85%  van  de  bioskoopbezoekers  die  "Arist;cats"

zijn  gaan  bekijken,                          het.  verhaal
reeds  in  alle  details  kenden.   Ook  bij  Europese

produkten   ("Lucky  Luke")   wordt  die  éromotie-
kneep   toegepast..   De  verhaalstruktuur  van  de
"krisisf í1ms"  is  identíek  met  de  Disney  ver-

teltrant:   er  is  nooít  sprake  van  konflikten,
behalve  dan  de  strijd  tus§en  het  goede  en  het

kwade.   Zij   die  slagen,   zijn  zij   díe  "goed"

zijn:   zij   zijn  "aan  de  macht".  Die  lijn

blijft  grotendeels  behouden  in  de  kinder-
filmproduktie  voor  de  televisie.

Het  kollektief  maakt  al  vijf  jaar  sociaal-

geëngageerde  dokumentaires,  maar  is   zich  pas
sedert  drie  jaar  gaan  toeleggen  op  het  maken
van  maatschappijkritische  kinderfilms.
Het  begon  eerder  toevallig.
Iemand  van  de  groep  had  nogal  veel  ervarlng

met  animatiefilm   (  Etienne  de  Bruyne  deed   o.m.

de  fotografie  voor  Raoul   Servaís.,  Frydman  en

Schelfthout   )   bezat  oo'k  een   16mm  animatiet.a-

fel.   Daarbij   kwam  dat,   in  vergelijking  met
livefí1m,   de  produktiekosten  erg  laag  konden

gehouden  worden.   Er  werd   geopt:eerd  voor  de
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cut=  outtechniek,  waarbij  niet  elke  beweging

getekend  wordt,  maar  wa.arbíj   de  personages
uit  losse  beweegbare  elementen  bestaan  die
onder  de  kamera  door  de  operateur  bewogen

wórden.  Deze  techniek  is  erg  toeganke|ijk,

goedkoop  en  uiterst  snel.  Vijf  minuten  an.ima-
tiefilm  teken  ].e  in  pakweg  één  maand.

Het  eerste  jaar  werden  een  aantal  Belgische

politieke  tekenaars  gekontakteerd   (Karlos
Callens,   Gerd      Verheeke,   Jó  I)ustín,  Bruno

Cassiers)   en  een  viertal.films  geproduceerd.

In  1978  begon  de  produktie  wat  regelmatiger  te

worden  en  ging  het  technisch  niveau  naar  om-
hoog.      Acht  filns  werden  gemaakt,  w4aronder

.

één  korte  speelfilm voor  kinderen  en  een  do-
kumentaire  over  alternatieve  kinderkultuur  in
samenwerking  met  de  RTB.  Dit  jaar  heeft  Polit-
film  een  twintigtal  animatiefilms  in  produktie,
bestemd  voor  jongeren  van  4  tot   16  jaar.

Daar  waar  vroeger  nogal  kritiekloos  werd  omge-
sprongen  met  de  keuze  van  scenario's   (wat  de

meeste  produkten  een  didaktisch  en  nogal  stroef
aspekt  gaf )  wordt  momenteel  nauw  samengewerkt
met  een  aant.al  politieke  kinderuitgeverijen.

(Sjaloom  in  Nederland,   Basis   in  West-Duits-
1and)  De  geplande  projekten  gaan  meer  uit  van

de  leefwereld  van  de  kinderen  zelf   (straat,
woning,   ouders ,  meis].e-jongen-relatie,   onder-
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wij zers . . . )

De  verspreiding  van  deze  produkties  gebeurt  op
verschillende  niveau's.   Uitzending  via  de  na+
t.ionale  en  buitenlandse  TV-zenders  komt  op  de

eerste  plaats   (vooral  omdat  langs  deze  weg

het  grootste  aantal  mensen  bereikt  wordt) .   De

distributie  in   16inm  gebeurae  tot  nogtoe  door
het  kollektief  zelf ,  maar  wordt  in  de  nabije
toekomst  overgenomen  door  Bevrijdingsfilms.

Een  aantal  f ilms  werden  in  35mn

opgenomen,  waarmee  we  dan  hopen  het  bioskoop-

publiek  te  bereiken.  De  franstalige  afdeling
van  de  Nationale  Mediatheek  heef t  de  meeste

van  onze  kinderfilms  op  videocassette  staan,
en  met  het  uitlenen  ervan  wordt  volgend  jaar

gestart.   Die  cassettes  worden  ook  door  Polit-
film  zelf  verspreid.

De  financië1e  situatie  is  er  één  van  moeizame
zelfbedruiping.  Politfilm  is  niet  in  staat
zijn  riedewerkers  regelmatig  en  goed  te  beta-
1en.   Subsidiëring  is  er  alleen  voor  bepaalde

projekten  en  na  lang  wachten.

Binnenkort  beschikbare  fí1ms:
-Abelard   (real.Bruno  Cassiers,35inm,  kleur,10')

-Populos   (real.Jo  Dustin,   35im,kleur,10')

-Muscle  Plage   (real.Gerda  Verheeke,35mm,kleur,

5')
-Gasparazzo   (real. Callens/Verheeke ,35m,.
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kleur,60'   i.s.m.   Ned.Kultuur)
-Schokolade  reicht  nicht   (real.Iïorst  Rudolph,

16mm,kleur ,25 ' , i . s .m.Basis ,Berlin)
-De  Aardewerkers  en  de  Rovers   (real.Callens/

Krume,35mm,kleur,i.s.m.   Basís,

Berlin  en  Ned.Kultuur)
-Van  wie  is  de  zon?   (real.Gerda  Verheeke,16m,

kleur,   10')
-Johnny   (real.Gerda  Verheeke,   16mn,kleur,   3')

JEKINO:   VIER   IAAR  TrECHTEN   TEGEN   K!OMMERCIE   EN

MANIPULATIE.

Kinderfilmklubs  bestaan  al  1ang:   in   1965  werd

de  eerste  in  Antwerpen  boven  de  doopvont  gehou-

den  als  reaktie  tegen  het  koimerci.é1e  aanbod
van  de  bíoskopen  en  de    kritiekloze  stroom van
materíaal  dat  vanuit  de  media  voor  de  neus  van

het  kind  werden  vertoond.   Een  beetje  filmopvoe-

ding  dus  +  het  vergroten  van  de  keuzemogelijk-
heden:   dat  was  het  eerste  opzet.

Een  opzet  dat  lukte,   omdat  het  heel  veel  steun
kreeg,  met  h.et  gevolg  dat  men  na  tien  jaar  wer-
ken  teleurgesteld  moest  vaststellen  dat  de
steunende  organisatie    het  zeer  goed  stelde

terwijl    de   film  en  de  filmopvoeding  ër  belab-
berd  bijzaten.   Een  nieuwe  koer§  .gevaren  dus:   in

1976  wordt  JEKINO-FILMS  vzw  opgericht  als   onaf-

hankelijke  vereniging  voor  promotie,  verdeling
en  begeleiding  van  waardevolle  kinder-  en

jeugdfilms.

NIETTEGENSTAANDE   SNEljljE   0FFICIEliE   ERKENNING:

ÄNDEHE   PR0BljEMEN .  . .

Het  aksent  verschuíven  van  ontspanning  naar  vor-
ming,   zonder  de  ontspanningsfaktor  volledig  weg
te  vegen,   is  een  delikate  oi)dracht.,  die  echter

door  het  ministerie  snel  begrepen  en  dus  erkend
werd,   zodat  JEKINO  mee  van  de  subsidiekoek  mocht

eten. . .   een  koek  die  je  kan  aansnijden  als  het

gaat  om  werkings.kosten,  maar  niet  als  het  gaat
om  filmhuur  of  andere  aktiviteiten.
Én  hier  schuilt  de  traditionele  adder  in  het

gras,  die  enerzijds  de  werkzaamheden  misschien
wel  boeiend  maakt,  maar   anderzijds   toch  een

ernstige  belasting  betekent.  Want  een  kleine
22

rekensom  maakt  uit  dat  wanneer  men   100F  uit-

geeft,  men  er  na  ongeveer  twee  jaar  vertraging
50   terugkrijgt:   dat  wil  zeggen  dat  men  ongeveer

50%  van  de  uitgaven  elders  moet  rekupereren:   de

enige  plaats  waar  dit  theoretisch  zou  kunnen  is
bij  de  filmverhuring.  Maar  mensen  die  dit  kom-
mercië1e  wereldje  kennen,weten  dat  dit  een  hache-

1ijke  onderneming  is.

Hier  ter  verduidelijking:Tot  ig79  beperkte  Jeki-
no  zich  ertoe  waardevolle  kinder-  en  jeugdfilms

her  en  der  op  te  sporen  en  de  geïnteresseerde
verdelers  van  advies  te  dienen:   deze  fí1ms  wor-
den  al  dan  niet  door  die  verdeler  gekocht  en  Je-
kino  huurt  ze  voor  vertoning  binnen  de  kulturele
sektor.   Bij   een  resi)ektabel  aarital  programinaties

krijgt  men  een  komiissie  van  10%:   een  jaarlijks

aantal  vertoningen   (bv.   500)   1everen  ongeveer

75.000F  op.   Maar  daarvoor  heeft  men  én  prospek-

tie,   én  promotie  en  de  distributie  gedaan  van  de
f ilm.   Bovendien  kan  nen  nooit  een  eksklusivi-
teitskontrakt  in  de  kulturele  sektor  krijgen.
Daarom  poogt  de  vereniging  zelf  f ilms   te  kopen

en  in  eigen  beheer  te  distribu.éren,  wat  ook  weer
zware  financi.é1e  investeringen  vergt.   Bovendien
moet  men  opboksen  tegen  komiercië1e  verdelers

die  prioriteiten  krijgen  bij  aankoop,  ook  al  1a-
ten  zij  de  film  na  bv.   1   televisie-vertoning  al-
weer  in  de  schuif  steken.

NAsyNCHRONISÄTIE :   ESSENTIEElj  BIJ   KIN|)EREN.

Bij  volwassenenfilms  is  dit.zinloos  en  zelfs  on-
aanvaardbaar,  maar  voor  kinderen  tussen  6  en  9

jaar  is  dat  een  must,   omdat  zij   algemeen  geriomen
nog  niet  in  staat  zijn  én  het  beeld  volledig  t:e
volgen  én  de  ondertitels   te  lezen.   Maar  nasyri-

chronisatie  is  een  grapje  dat:,. voor  een  normale

langspeelfilm  ongeveer   10  tot   15  keer  meer  kost

dan  ondertiteling.  Aldus  wordt  kinderfí1mdis-

tributie  een  extra  dure  aangelegenheid,  waarbij

men,  mede  door  het  niet-koinmercië1e  karakter

in  een  risiko-zwangere  positie  komt  te  staan,
zodat  men  zich  ook  niet  aan  privé-kapitaal
voor  investering  waagt.

Omdat  kinderen  belangrijk  zijn  (De  kristelij-
ke  volkspartij   schreeuwt  luid  de  slogan  omdat
mensen  belangrijk  zijn)   en  oirfidat  de  kinder-
f ilm  in  de  totale  kinderkultuur  een  belang-
rijke  plaats  inneemt,  en  omdat  het  aktief  en
kreatief  omgaan  met  dit  medium  inplaats  van
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passieve  konsumptie  een  kulturele  en  pedago-
•gische  aangelégenheid  is,  die  los  staat  van

elke  politíeke  opvatting±  moet  er  dus  gepleit
worden  voor  een  gestruktureerd  overheidsbe-
1eíd  in  deze  sektor.   In  haar  f ilmpolitiek
dient  de  overheid  plaats  te  ruímen  voor  de
kinderfilm,  mét  het  specifieke  karakter  er-

van.  Zelfs  in  het  jaar  van  hst  Kind,  bleek  er
voor  kinderf ilms  weinig  steun  te  verwachten
vanwege  de  overheid.

Meer  en  meer.  Taak±  heb  woorááe  "vóáeo"

tngebupger.á.  TJoor  veLem heeft het  emkez  een
l<o:rm'neTci,ëLe  beÍ;ekeni,s,   en  i,s  heb  een  ver.-

Z,engsi;uk vcm heÍ; passóeve  teevee-kijken,  waar.
iTien  evenbi;LeeL  een  stuk  vcm  gemhsb  heefÍ;.

23

Pc;7,  wi,7,  ái,e  voeÍ;baLmai;eh  nog  eems  beki,áken3

R+k heeft  áe  8°  afLeveririg  vcm eem  feui,LLe-
ton  gemóst.   Op  deze  mogeLí,jl<heáen voor'al
wor.d±  door.  vóáeo-fabrtk.cm±en  gespekuLeerá:
ach,  het;  ós  z3o  eerwoiádítg  om  di,e  regó8tr.eer.-

machi;yiÍ3  acm  j e  pe!per.áure  kleufflerï±eLeví,sóe
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Í;e  sohakeLen!  Wúri,gën weben  ech±er weïke
k.r.eabóeve  en vormenáe  mogeLtil{heáem  i,n  ááb
iTiedku]'i'i  ver.borgen  zóÍ;Í;en.   Daarboe  7,a±en  we

DE  KljEINE  TEljEVISIE   23etf  acm  het  woor.á,   een

or.gcmksctie         i,n  wacmsc:hoob.   dóchi;  bóá   Gerï±.

Ach±er.af  1<r.+igé  u  nog  wcï±  ea}br.a  ónforïmabóe

over  wer.:l+  erL  orï±Leeriirioge7,óil{heáem  vcm  c[p-

par.atu-.

GEBHÜIK  TíAN   VIDEO   IN  TÍLAANDEHEN:   EEN  mGER

BEESTJE . . .

Wat  het  gebruik  van  video  betref t  binnen  de
socio-kulturele  organisaties  eri  aktiegroepen,
mag  gesteld  worden  dat  dit  zich  hoofdzake-

1ijk  beperkt  tot  opnemen  en  het  weergeven

van  tv-prograima' s;  Bovendien  gebeurt  dit
nog  vrij   gering  gezien  de  beperkte  beschik-
baarheid  van  de  afspeelapparatuur.   Voor  EIGEN

videoprodukties  rond  een  bepaalde  problema-
tiek  of  aktie  staan  we  omzeggens `nog  nergens.

De  door  de  overheid  ondernomen  schuchtere

pogingen  brachten  hierin  niet  veel  verande-
ring:   de  ontlening  van  video-cassettes  in  de
Media-bib  van  het  Ministerie  van  Nederlandse
Kultuur  funktioneert  gebrekkig  en  de  beschik-
bare  apparatuur  is  heel  moeilijk  vast  te  krij-

gen,   als  men  heef t  ontdekt  waar  ze  te  vinden
is!  En  wat  lokale  televisie  betreft  (dit  zijn
regionale  tv-uitzendingen  via  de  kabel) :  daar
wacht  men  tot  het  te  |aat  is  en  de  kommercië-

1e  en  politieke  belangengroepen  de  zaken  mono-

poliseren.   Van  enig  degelijk  beleid  is  ook
hier  na  al  die  jaren  geen  sprake.

EN   TOCH   ZITTEN   ER  HEElj  WÄT   MOGELIJKHEI)EN   IN. . .

Het  is  een  interessant  en  boeiend  medium,   dat

een  sterke  ondersteuning  kan  betekenen  bij  het
overbrengen  van  idee.én.   Duideli].kheídshalve

kunnen  we  best  een  paar  toepassingsmogelijk-
heden  geven:   1okale  televisíe  via  de  kabel,
videoprodukties  over  een  bepaalde  tematiek,
video  als  waarneming,  bv.   bij   teaterrepeti-
ties,   opnemen  en  weergeven  van  prograima's.
Kabelmogelijkheden  zijn  echter  in  Vlaanderen,
in  tegenstelling  tot  Walloni.é  en  Nederland

onb e s t aand e .

Enkele  vormingsorganisaties  beschikken  over
eenvoudig  opname-materiaal   (kamera,  recorder

en  monitor  zwart-wit)  waarmee  aan  de  behoe.f ten

van  hun  eigen  organisatie  kan  worden  voldaan.

Voor .het  eenvoudig  overnemen  van  televisie-

programma's,   of .voor  het  zelf  werken  met
draagbare  kamera,  voor  eenvoudige  opnamen

zonder  te  veel  montage-eisen,   zijn  op  de  vi-
deomarkt  reeds  een  aantal  toestellen  verkrijg.
baar  tegen  billijke  prijzen,   zelfs  geschikt
voor  kleurenopnamen.   Ook  tekent  zich  lang-

zaamaan  een  standaardisatie  af  wat  de  syste-
men  betreft.
"De  kleine  televisie''  wil  steeds  advies  ver-

schaffen  wanneer  groepen  een  aankoop  overwe-

gen.   Ook  verzekeren  wij   een  dienstverlening
voor  videoprodukties  rond  bepaalde  thema' s :

deze  idee  is  gegroeid  vanuit  het  Centrum  voor
lnfo  en  Aktie,  bekend  om  zijn  audio-visuele

produkties .

''WIJ   BEsiEljljEN   AÄN   HÜIS'' :   DE   TJIDE013US.

Eind   1978  werd  een  projekt-dossier   samenge-

steld  met  de  bedoeling  een  videobus  uit  te

rusten,  die  ter  plaatse  prograima's  kan  oi)-
nemen,  monteren  en  ln  gesloten  net  kan  uit-
zenden.   We  beoogden  daarmee  vooral  kansarme

groepen  te  bereiken.   Het  dossier  werd  aan
Kultuur  voorgelegdi  waar.  het  met  belangstel-
1ing  werd  bekeken,   en  waar  het  de  nodige

vertragingen  onderging  in  behandelíng  door
de  snelle  wisseling  van  opeenvolgende  rege-    ..

rlngen,  niettegenstaande  Kultuur  steeds  in
dezelfde  handen  bleef . . .nl.   die  die  ook  de

Brakke  Grond  onder  bescherriing  namen.   Maar

voor  ons   is   er  nu,   begin   1981   nog  steeds

geen  toelage  voor  het  experiment  verstrekt!
Wij  bleven  echter  niet  stilzitten:  we  heb-
ben  ons  een  degelijke  reportageset  aange-
schaf t  en  we  namen  het  programna  ''De   Stoïrme

van. . ."  van  Vuile  Mong's  Vormingstheater
op.   We  volgden  de  inspraak  van  de  bevolking

bij  het  inrichten  van  een  speelplein  op  het
Luizengevecht   te  Gent.   We  maakten  in  Haren,

met  de  steun  van  het  staatssekretariaat
voor  de  Vlaamse  Gemeenschap,   een  videogram

over  de  bewoners  en  de  problemen  in  dit  dorp
dát  volledig  door  industrie  ingesloten  ligt,
in  de  nabijheid  van  Brussel.  We  waren  er  bij

24
www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl



toen  de  arbeiders  van  Boel  de  brug  van  Temse
hebben  bezet.

I)it  jaar  maken  we  een  videogram  ovei  de  boe-
ren  van  Baaigem,  die  hun  produkten  via  een
wekelijkse  markt  rechtstreeks  aan  de  verbrui-
kers  verkopen,  dit  ín  het  kader  van  het  pro-

jekt  Plattelandsontwikkeling.  Er  is  ook  een
plan  om met  het  vormingstheater  van  de  Vieze
Gasten  aan  video-anímatie  te  doen  rond  de
tent,  dit  aan  de  hand  van  een  videogram  dat
bepaalde  problemen  van  een  gemeente  of  groep
mensen  voorstelt.   We  nemefl  ook  üet

stuk  "De  Herkuls"  van  De  lnternationale  N±euwe

Scene   op.

In  dit  soort  vídeoprodukties  blijft  de  in-
spraak  van  de  mensen  gewaarborgd:  we  willen  de

mensen  ook  de  vídeo  zelf  la.ten  hanteren,  ,zodat
ze  eigen  situaties  in  beeld  kunnen  brengen.
Heb  je  ook  van  dat  soort  plannen,   dan  kan  je

op  De  Kleine  Televisie.een  beroep   dQen. . .   en

dan  komen  we  mét  of   zonder  bus  .

DE   KI.EINE   TELEVISIE   EN   HET   GROTE   MINISTERIE.  .  .

Enkele  jaren  geleden  kwam  een  samenwer-

kíng  tot  stand  tussen  diverse  Vlaamse  Hoge

(kult:urele)   Raden  en  de  GROTE   TELEVISIE:   er

zouden  programma's  gemaakt  worden,   in  nauwe

samenwerking  met  het  vormingswerk.   In  België

betekent  dit  eerst  maanden  praten  over  proce-
dures  ori  elke  kleur   (politieke)   zijn  plaats-

je  te  bezorgen.   Er  werden  mensen  uit  het  vor-
mingswerk  aangetrokken  om  een  soort  zaterdag-

scholing  door   te  maken  om  met  het  medium  ver-

trouwd  te  geraken,  want  inderdaad:   er  ging
ook  met  video  gewerkt  worden.   De  opge|eide

mensen   (en  halfweg  de  kursusreeks  was  het  be-

gincijfer  van  +  25  uitgedund  tot   12)   hadden,

op  enkele  na,   geen  i]olitieke  kaart  op  zak,

waardoor  ze  op  voorhand  blijkbaar  off icieel
níet  meer  te  vertrouwen  waren.   Toch  heb-

ben  deze  mensen  pluralistisch,   onvoorin-

genomen  in  diverse  gekleurde  bazisbewe-
gingen  gewerkt.   De  "proefperiode" ,  waarin,
door  ijzige  koude  en  gladde  wegen  mét  de

videokamera's  het  land  werd  afgereisd,  was
dan  ook  de  meest  boeiende  periode  uit  de

hele  opleiding.   Meteen  bleek  echter  ook
hoe  weinig  vertrouwd  het  vormingswerk  met

deze  nieuwe  technische  media  ís:   in  grote

verenigingen  wordt  vaak  met  fotomateriaal

gewerkt,  heel  vaak  met  diareeksen,   ook  erg
vaak met  projekties,   ingeïeid  en  afgewerkt
door  hogergenoemde  ge.éngageerde  f ilmorgani-

saties  uit  het  Kultureel  Front.  Video  bleef
een  boeman.   Geen  boeman  die   angst  inboezem-

de,  maar  gewoon  eentje  die  niet  zo  handig

te  manipuieren  wäs.  Want  wie  had  ín  die  tijd

(en  de  laatste  twee  jaren  is  daar  al  aardig
wat  kentering  in  gekomen)  weergave-appara-
tuur,  en  wie  beschikte  over  waardevolle  cas-
settes,  liefst  nog  van  hetzelfde  type  als  de
weergave-apparatuur.   Om maar  niet  te  spreken
van  het  eventuele  zelf  hanteren  van  een  ka-
mera:   dat  bleek  in  de  meeste  gedachten  enkel

weggelegd  voor  ervaren  televisie-mensen.
Een  stapje  vooruit  was  de  levering  van

15  komplete  weerga.vesets  van  het.  type  U-matic

colour   (Sony)  voor  gratis  gebruik  aan  de  ba-
zis.  Na  afsluiten van  de  werktijd  binnen  het
hogervermelde  projekt  werden  deze   15   sets   (1)

overgedragen  aan  15  grote  bibliotheken,  ver-
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spreid  over  heel  Vlaanderen,  met  de  uitdruk-
kelijke  bedoelíng  deze  gratis  ter  beschikking
te  houden,   ook  voor  uitlening,   aan  het  vor-
mingswerkí   Op  de  eerste  plaats  weten  weinig

mensen  dit.   Op  de  tweede  plaats   zijn  er  weini-

gen  die  het  spul  korrekt  kunnen  hanteren,  zo-
dat  bibliotheek-hoofden  ze  met  pijn  in  het
hart  zagen  vertrekken   (soms  niet  weerkomen) .

Over  MEDIABIB  werd  reeds   terloops   gespro-

ken  ín  vorig  artikel.  ffiDIABIB  verzorgt  nu  de

uitleendienst  voor  de  cassettes,  meestal  over-

geschreven  televisie-uitzendingen  in  de  reeks
Open  School,   Schooltelevisie,  Wetenschappen,

enz.  Liefst  geen  politiek-geladen  programa's,
niettegenstaande  reeds  wenken  gingen  in  de
richting  van  "Panorama"   (een  politiek  uitge-
werkt  duidingsprograima  na  het  nieuws) .  (2)

Maar  ook  dit  blijft  passief  videogebruik,
niettegenstaande  men  het  programma  níet  enkel
bekijkt,  maar  er  eventueel  ook  mee  wil  werken.
Aktief  videogebruik,   al  dan  niet  videokunst,
schept  inderdaad  een  groot  aantal  politieke  en
aktiverende  mogelijkheden,  die  men  vanuit  het
officieel  beleid  hoogstwaarschijnlijk  niet  zo
snel  zal  stimuleren:   er  zijn  bv.   geen  opname-
sets   aangekocht!

Videokursussen  rijzen  ondertussen  als  pad-
d-estoelen  uit  de  grond,   en  dat  is  goed,  want,

eeimaal  je  weet  waar  de  apparatuur  te  vinden
is,   en  je  hebt  de  niet  zo  ingewikkelde  techniek

wat  onder  de  knie,  nou  dan  maak  je  toch  zelf

uit  hoe  televisie  er  uit  moet  zien!
In  Wallonië  blijkt  men  dit  reeds  begrepen  te
hebben:   daar  worden  video-prograirma's  de  kans

geboden  via  de  kabel  1okaal  in  de  huiskamer  te
komen:.  in  Luík-Hoei  is  dat  erg  belangrijk,   in
deze  tijd  van  werkloosheid:   daar  kíjk  je  naar
"Canal  Emploí   '78",   tot  groot  verdriet  van  de

Waalse  rechtse  pers,  die  het  over  indoktrinatie
heeft.   In  Gilly  stelt  de  gemeente  zelf  zijn

programma's   samen  en  dat  kan  gaan  van  de  metro,
via  Glenn  Miller  tot  de  schoolstrij4. . .

indeed :

''TELEvlsloN  HAs  BEEN  ÄTTAcïaNG  uS  AI,Ij  ouR  ljlvES.

Now  wE  CÄN   ATTACK  IT  BACK"   (Ncm  Jume  Pari).

(1)   Vanuit  het  vormingswerk  was  nochtans  gesug-
gereerd  niet  die  dure .en  zware  apparatuur
aan  te  kopen,   omdat  men,  voor  af spelen  van
videobanden  evengoed  met  ander  materiaal
werken  kan:   op  die  wijze  had  men  voor  de-
zelfde  prijs  45   sets  kunnen  kopen.

(2)   Deze  nieuwe  Ministerië1e  dienst  werkt  nog
erg  gebrekkig:   programia's  die  in  april  80
uitgezonden  zijn,   zijn  begin  sl  nog  niet
beschikbaar,  bv.   Het  komt  ook  voor  dat  de
klank  op  een  verkeerd  spoor  staat.   Bij   DE
KLEINE  TELEVISIE  komen  daarover  wekelijks
klachten  b.innen.  Mediabib  verzorgt  nu  bui-
ten  uitièning  ook  verkoop  van  ka§settes..

var.ta:

T/ROUWEN   IN   DE   FIljM

-eem kataLogus  vcm  feri,rist7ó8ehe  en  cmáer.e
vrowenftz,ms  -  (op  16rm)

Een  van  de  doelstellingen  van  de  groep  Vrou-
wen  in  de  Film  is   de  VERSPREIDING  van  vrou-

wenfilms  stimuleren  via  mondelinge  en  schrif-
telijke  begeleiding.  Want  dat  hier  een  echte
behoef te  aan  bestaat  getuigen  de  vele  vragen
die  Vrouwen  in  de  Film  dagelijks  bereiken:

vragen  om  meer  informatie  over  films  rond  een
bepaald  thema,  vragen  over  titels  en  huurmo-

26

gelij.kheden,   enz.

Ook  hier  staat -het  medium  f ilm  .niet  als  doel

vooraan:   de  film  is   ook  hier  een  middel  om
diskussies  te  starten  en  te  animeren  die
kunnen  leiden  tot  grotere  bewustwording  van
vrouwen  over  hun  problemen  en  situatie.
Daarom  de  nieuwe  katalogus,   zodat  vrouwen

sneller  wegwijs  zouden  worden  in  het  inge-
wikkelde  wereldje  van  de  filmdistributie.
De  films  zijn  ingedeeld  in   10  rubrieken:
vrouwenstrijd   (abortus,    verkrachting,
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geweld,)  vrouwen  in  ontwikkelingslanden,
arbeid  en  vakbond,  rolpatronen,  relaties,
lesbianisme ,  vrouwenportretten  en  vrouwen-

1evens ,   social.e  voorzieningen,   gehandikap-
ten,   ouder  worden  en  menopauze.

Bíj  elke  film  kan  je  een  korte  beschrij-
ving  vinden.   Het  zijn  echter  allen   16imi-
films   (met  Nederlandse  ondertiteling).

De  katalogus  is  verre  van  volledig:   die

i)retentie  heeft  hij   trouwens  niet:  het  is
een  eerste  poging  om  op  een  overzichtelij-
ke.wijze  wat  meer  informatie  te  geven  over
het  vrouwenfilm-aanbod  in  België.  Er  zul-
1en  dan  ook  regelmatíg  aanvullingen  ver-
schijnen.

De  katalogus  ís  te  koop  bíj  de  betere

boekhandels  in  Antwerpen  en  Brussel.  Uiter-
aard  ook  bij   de  Andere  Film,   en  bij  Vrouwen

in  de  Film  (konstitutiestraat  88,  Antwerpen) .
meeneemprij s : 100F .

DE   ANDEHE   FIljM

-en nog  eem  16rrm:kcï±alogus,  rïi,eim  wi,t!-

Sinds  verschillende  jaren  verzorgt  DE  ANDERE

FILM,  naast  filnvertoningen  in  diverse  cen-  `
tra,  ook  een  service-funktie  ten  behoeve  van
filmsklubs,   scholen,   aktiegroepen,  vormings-
verenigingen.  Dit  behelst  in  de  eerste  plaats
het  wegwijs-maken  in  de  fí1mwereld   (vooral  de

eerder  bescheiden  16m-filmwereld) .  Vanuit  de
ervaringen  met  vertoningen,  visies ,  progran-
matie,  kontakten  met  verdeelhuizen  en  filmers
is  de  Andere  Film  is  staat  een  schat  aan  in-
formatie  te  bezorgen  aan  eventuele  vragers
naar  dokumentatie  of  begeleiding.

De  bedoeling  is  wel  steeds  geweest  de.vrager-

om-hulp  zo  snel  mogelijk  op  eigen  benen  de

weg  te  laten  vinden  in  het  grote  aanbod  van
filmtitels  en  -thema's,  zodat  hij   zelf  over
ínf ormatie  kan  gaan  beschikken  en  zelf  voor
begeleiding  kan  instaan.  Dit  alles  is  niet  zo

gemakkelijk:  werken  met  f ilm  heeft  zíjn  eigen
moeilijkheden,  een  filmreeks  opzetten  is  al-
tijd  een  weg  zoeken  tussen  het  wenselijke  en

het  mogelijke. . .

Het  ontst:aan  van  de  nieuwe  thematische  kata-

iogus  moet  dan  ook  gezien  worden  in  de  evo-

1utie  die  De  Andere  Film  heeft  doorgemaakt:

omdat  de  meeste  aktuele  vragen  die  naar  DAF

worden. gericht  thematisch-gerichte  vragen
zijn.  Wat  blijkt?  Dat  vertoners  langs  de  be-
staande  kanalen  een  moeilijk  inzícht  krijgen
in  het`totale  filmaanbod,  dat  zij  niet  in
staat  zíjn  alle  films  eerst  zelf  te  zien  of
te  onderzoeken.   Er  ontbreekt  een  soort  van
handleiding,  met  een  systematische  aanpak,

gericht  op  het  volgen  van  de  up-to-date
realiteit  en  zo  breed  inogelijk  gericht  op
het  beantwoorden  van  de  meest  verscheiden

Vra8en.

Was  deze  katalogus  nisschien  aanvankelijk

een  instrument  in  een meer  eff iciënte  ser-
vice-verlening,  hij   is  uitgegroeid  tot  een
gemakkelijk  hanteerbaar  middel  dat  ook  aan

het  grote  publiek  en  de  gebruiker  niet  mag
onthouden  blijven:   daarom  is  de  aanpak  thema-

tisch,   en  dus  niet  volgens  f ilmer  of  volgens
verdeelhuis .
Hierin  werden  opgenomen:   alle  films   (16inm)

met  edukatieve  of  vormende  waarde,  films  net

sociale  inslag,   films  die  om  historische  of
cinefiele  redenen  bijzonder  1]elangrijk  zi].n,
dokumentaires  én  speelf ilms  van  korte  en  lange
duur ®

Voor  meer  informatie  bel  of  schrijf  je  gewoon

naar  DE  ANDERE  FILM.   Je  kan  het   adres   in  de

lijst  achteraan  terugvinden.
Prijs,   350F.

I)E   ÄLTEHNATIEVE   FII,M  VINDT   ZEljDEN   EEN   GÜNSTIG

GEZINDE  PERS. . .

En  dat  is  dan  ook  één  van  de  redenen  waarom

Kultureel  Front  in  een  themanummer  deze  alter-
natieve  f ilm wat  meer  in  het  licht  wilde  zeE-
ten.   Wat  merk  je  inderdaad?  Diverse  houdingen

in  de  kranten-en  tijdschriftenwereld,  gaande
van  hard  en  afwijzend,  via  ongeïnteresseerd
of  opportunistisch  tot  licht:  welwí11end  en
steunend.  Maar  wat  deze  laatste  houding  be-
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treft  zijn  we  op  een  wip  uitgeteld:   1  krant  en
1   tijdschrif t  in  Vlaanderen  kunnen  aangezien
worden  als  "vrienden"  van  de  alternatieve  f ilm-
sektor .
En  eigenlijk  is  dit  normaal,  en  we  citeren

hier  een  stukje  tekst  van  Marc  Ruyters:   ''als
alternatief  gedef iníeerd  wordt  als   'het  zich
afzetten  tegen' ,  het  a.ankleven  van  andere  so-
ciale,   ekonomische,  politieke  en  kulturele
opvattingen  dan  de  heersende,   als  het  aanval-
1en  betekent  van  de  gevestigde  strukturen,
dan  moet  men  daar  konsekwent  in  zijn  en moet

die  alternatieve  sektor  niet  eisen  dat  de  ge-
vestigde  strukturen  er  positieve  aandacht  aan
haar  besteden".

Twee  wegen  liggen  open:   eigen  filmorgaL

nen  kreëren  of  pogen  in  de  "burgerlijke  pers"
te  inf iltreren.

VRIJIIEID,   BljlJIIEID. . .MAÄR  DAN  MOET   ER   GEljD

ZIJN !

Eigen  filmorganen  kre.éren  de  mogelijkheid  om

met  meer  bewegingsvrijheid  de  berichtgeving
over  de  alternatieve  sektor  te  realiseren.
Wel  zijn  er  natuurlijk  nog  interne  redaktio-
nele  censuur-momenten  mogelijk,  maar  daar  gaat
het  hier  niet  om.  Wel  zit  je  met  de  financi.é-
1e  problemem,  de  organisatie  van  de  versprei-
ding,  het  bereiken  van  een  ernstige  oplage,
het  afwijzen  van  de  kommercië1e  aanpak. . .   Ook

het  doelpubliek  is  beperkt,  waardoor  het  be-

wustwordingseffekt  klein  is.

J}E   WG  NAAR  DE  MASSA   GAÄT   VIA  J3URGERljlJKE

PERSWEGEN?

A11ereerst  lijkt  het  zinloos  te  pogen  een  aan-
tal  burgerlijke. strukturen  tot  verandering  te
beweg.en  op  korte  termijn  teneinde  er  de  alter-
natieve  f ilmsektor  te  doen  waarderen.  Diezelf-
de  strukturen  kunnen  echter  wel  een  stukje
wórden  uitgehold  via  het  werken  met  mensen:

niet  elke  journalist  belijdt  het  woord  en  het

geloof  van  zijn  werkgever:  vaak  is  het  mogelijk
dat  progressief-denkende  journalis.ten  een  st:uk-

]e  van  hun  visie  kunnen  doen  doorklinken  in  het
ruimere  persmedium,   zodat  hij  daarin  zijn  raak-

punten  met  de  alternatieve  film kan  uitdrukken.
Dat  hier  evenwel  een  aantal  bedenkingen  te  ma-
ken  zijn,   lezen  we   in  ''PERS  EN  MACHT"  van  Hans

Verstraeten  (uitgegeven  b`ij  Kritak-Leuven) .
We  laten  hier  Marc  Ruyters   aan  het  woord:
"1.  Een  journalist  is  niet  zo  relatief  vrij   in

zijn  schrijven.  Daarenboven  is  de  veronder-
stelling  dat  hij   schrijft  voor  een  indus-
trieel  privé-bedrijf ,  dat  vooral  1eeft  van
reklame,   even  simplistiäch.  Hij   schrijft  wé1
voor  maatschappelijke  drukkingsgroei)en  (van

banken  tot  vakbonden)  die  achter  dat  industri-
eel  privé-bedrijf  schuilgaan.  Dat  heeft  zijn

gevolgen:   "alternatief"  nieuws  maakt  pas  een
kans  als  het  niet  té  ekspliciet  t:egen  het
hoofd  van  diezelfde .  drukkingsgroepen  stoot.
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Zelf s   in  "De  Morgen"   (de  meest  progressie-

ve  Vlaamse  krant,  n.v.d.r.)   hebben  Píet  Pi-
rijns  en  Guido  Henderickx  bergen  moeten

verzetten  om  een  antwoord  geplaatst  te
krijgen  op  het  artikel  van  vakbondsman
Schoeters.   (die  de  vakbondskritiek  in  de
fí1m  'De  Proefkonijnen'  van  Henderickx  niet

pruimde)
Daarnaast  schrÍ:jft  de  journalist  ook  in
funktie  van  "het  burgerlijke  objektivi-
teitsbegrip".   Ik.cíteer  Verstraeten:   'Dit
objektiviteitsbegrip,  dat  zo  eigen  ls  aan
de  Westerse  journalístiek,  wordt:  door  bijna

alle  journalisten  als  zijnde  heilig  en  on-
veranderlijk  aanvaard.  Dit  begrip  wordt  zo-
danig  veel  gehanteerd  en  bediskussíeerd  zon-
der  dat  men  vragen  stelt  naar  de .maatschap-

pelijke  oorsprong  van  dergelijke  objektivi-
teit.  De  objektiviteit  van  de  pers,  de  desem
díe  de  journalistieke  ideologie  samenhoudt,
is  iimiers  het  gevolg  van  een  bepaalde  visíe
op  de  maatschappij  die  nauw  aansluit  bij  de
heersende  ideologie.  Aan  de  basis  van  dit
objektiviteitsbegrip  ligt  een  ideologische
vi.sie  op  het  sociaal-ekonomisch  systeem  dat
onder  andere  volgende  hypothesen  omvat:
-de  samenleving  is  pluralistisch;
-índividuen  en  groepen  zijn  sociaal  gelijk;
-sociale  konflikten  bestaan  niet''.   (p.120)

Het  laat  zich  raden  dat  eei}  journa.1ist  díe  al-
ternatieí  nieuws  wil  bremgen,  veel  noeite  heeft
om  dit  te  verenigen met  dit  "objektiviteitsbe-

grip",  dat  hij   geacht  wordt. na  te  streven."
''2.  Alternatief  film-nieuws  wordt,   als  het  op-

genomen  wordt,   ook  op   andere  manieren   'on-
schadelijk'   gemaakt:   door  het  bv.   in  de.af-
deling  'vrijetijd'   te  stoppen  (een  afdeling
die  ín  de  burgerlijke  media  enkel  gericht  ís
op  pa,ssief  konsumeren.)   De  alternatieve

(film)-sektor  kan van  zichzelf  wel  vinden
dat  hij  WERKT,  voor  de  burgerlijke  media

SPEELT   hij ."

"3.  Het  feit  dat  de  media  zich  geen  strak-

ke  opini.éring  meer  kunnen  veroorloven:

(dit  ís:   het  propageren  van  de  eigen
sterk-afgelijnde  socio-politíeke  opi-
nles  en  het  aanvallen  van  de  andere)
omdat  de  steeds  dwingender  vraag  naar
een  grote  af zetmarkt   (=  een  uitgebreid

1ezerspubliek)   impliceert  dat  er  minder
en  minder  lagen  van  de  bevolking  voor
het  hoofd  kunnen  gestoten  worden,   is

een  mes  dat  aan  twee  kanten  snijdt.  Het

voordeel  voor  de  alternatieve  f í1msek-
tor  ligt  in  het  feit  dat  de  media  zich
niet   (meer)  kunnen  veroorloven  die  hele
sektof  dood  te  zwijgen,   omdat  het  ook

een  potentieel  kli.énteel  is.   Wat  men  ook
van  de  jaren  70  mag  beweren,   ze  hebbén

in  íeder  geval  de  alternatieve  bazis  fe-
nomenaal  uitgebreid   (qua  aantal  mensen)

en  verstevígd.
Maar  aan  de  andere  kant  ontstaat  een
niet  ongevaarlijke  vorm  van  wisselwer-
king,  van  wederzijdse  toegeving.  De   'bur-

gerlijke  media'  nemen  wel  alternatief
nieuws  op,  .maar  vragen  tegelijkertijd  dat
het  in  zekere  mate  aan  de  elementaire

]ournalistieke  kode  beantwoordt,d.w.z. :
het  nieuws  moet  zoveel  mogelijk  geaktua-

1iseerd,   gedramatiseerd,   gepersonaliseerd
worden,   én  gesimplificeerd.  Hieraan  kun-
nen  we  onmiddellijk  het  probleem  van  de
autocensuur  koi>pelen,  niet  alleen  vanwege

de  journalist  zelf ,  die  zijn  artikel  zo
maakt  dat  het  door  de  beugel  kan,  maar
ook  vanwege  de  alterna.tieve  f ilmsektor
zelf  die  bv.   een  persmededeling  zal  aan-

Passen  aan  de  burgerlijke  krantentaal  zelf .
Het  ligt  voor  de  hand  dat,  hoe  verder  de  al-
ternatieve  boodschap  gefilterd  is,  dus  ont-
daan  van  subversieve  smet:ten,  hoe  verder  ze

kan  doordringen  tot  de  bredere  bevolkingsla-

gen,   en  tegelijk  hoe  krachtelozer  ze  wordt."
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EEN   VUIST  NAAR  DE   OVERHEIJ)  TOE. . .

Bedoeling .i,s  een  aantal  wenken  en  onge-

1ukkige  toestanden  op  een  rijtje  te  zetten,
in  de  hoop  dat  de  overheid,   op  wie  de  alterna-

tieve  filmsektor  onvermíjdelijk  een  beroep
moet  doen  ter  ondersteuning,  dit  ook  eens  te
lezen  krijgt  en  er  de  (juiste)  konklusíes  uit
trekt.  We  schríjven  in  dit  artikel  trouwens
niets  nieuws:  het  is  alweer  meer  dan anderhalf

]aar  geleden  dat  de  hearing  in  Steenokker-
zeel  plaatsgreep. . .  Wat  is  er  sindsdien  ver-
anderd?  Welke  funktie  heef t  de  Filmdíenst  in
de  schoot  van  het  minister]..e,   als  de  mee§te
filmgroepen  onder  andere  diensten  terecht rblij-
ken  te  komen?     Toch  kunnen  we  veronderstellen

dat  er  op  het  mínisterie  een  aantal  mensem
zetelen  die  toch  wel  weten  wat produktie
is,  wat  distributie  betekent,  wat  een  verto-
riing  met  zich  meebrengt  en  hoe  je  in  het  vor-
mingswerk  met  film  kan  werken!   Deze  zaken

vormen  echter  wel  een  geheel,  en  het  heeft    .

geen  zin  vandaag  de  produktie  op  te  lossen,
zonder  de  distributie-toestanden  in  vraag  te
stellen.   Overleg  is  nodig,  mét  de  filmwerkers
én  het  ministerie,  maar  dan wel  over  de  al-
ternatieve  film  in  zijn  globaal  kader.  Er
moet  duídelijkheid  komen  over  de  kriteria
waarop  filmbetoelaging  steunt,   en  over  de
dienst  of  de  afdeling  waar  men  terecht  kan,
zonder  dat  er  enige  vorm  van  vriendjespo-
1itiek  moet  aangewend  worden.  We  weten  on-

dertussen wel  dat  alle  financies,  die  vanuit
overheídsinstanties  moeten  komen  de  nodige
maanden  vertraging  ondergaan. . .   Heef t  iemand
hogerop  wel  eens  ooit  nagedacht  over  de  el-
1ende  die  dit  soort  betoelagíngssysteem met
zich  kan  meebrengen  voor  de  filmwerker?
Leuk  wéi  voor  de  banken  die  hun  leningen
aan  hoge  interesten  niet  zullen  weígeren. . .
Leuk  ook  om  in  je  vrije  tijd  de  ballast  van

de  administratieve  rompslomp  te  .doorploe-

gen:   dit  in  4  exemplaren,  dat  in  6...   Twee-
de  vraag  onbeantwoord  teruggekomen. . .

Wilt  u  no.g  eens  schrijven  binnen  twee
maanden. . .uw  dossier  wordt  nagekeken. . .Sta-

pels  brieven  en  aanvragen,  massa's  tele-
foontjes,  en  als  uite.índelijk met  een  triom-
f antelijke  kreet  wordt  gemeld  dat  de  centen
aangekomen  zijn,  blijkt  het  aalmoes  net  groot

genoeg  om  de  gemaakte  kosten  te  dekken  en  de
rente  op  de  leningen  te  delgen.

Laten  we  ook  rustig  stellen  dat  de  CVP-
staat,  die  in  Vlaanderen  een werkelijkheid
ís,  de  kulturele  sektor  degelijk  in  de  gaten
houdt:  dat  merk  je  niet  alleen  dagelíjks  op
de  BRT,  dat  merk  je  ook  als  je  even  nagaat

hoe  het  globale  kulturele  budget  verdeeld
wordt  over  de  verschillende  ideologische

groepen.  De  katholieke  waarden  worden  met

gulle  hand  gesteund.   Och,   een  SP-staat  zal
wel  niet  veel  beter  zijn:   de  groten  eten
elkaar  met  plezier  de  kaas  van  het  brood  af ,
en  de  kleintjes  zullen  steeds  in  de  minder-
heiá  zijn...  maar  het  is  precies  bij  de
kieintjes  dát  de  grootste  kreativiteít
schuilt. . .en  de  grootste  honger  wordt  gele-
den.  (en  dorst!)

Het  is  een  kringetje  zonder  eind:   als
er  geen  geld  is,  kan  je  geen  medewerkers

betalen;   als  er  geen  medewerkers  zijn,  kan

je  bijna  niks  realíseren  in  een  ingewikkeld
wereldje  van  de            produktie  en  distrií
butie;   en  als  je  geen  resultaten  kunt  voor-
1eggen,   zegt  men:   spijtig...geen  geld.
Geen  wonder  dus  dat  de  alternatieve  f ilm

in  een  marginaal  hoekje  wordt  ge-
duwd,   zodat  men  daarna  alweer  misprijzend

kan  zeggen  dat  het  toch  maar  marginalen
zijn!  vrijwiiiigers,  freáks,  ideaiisten,
en  opstandigen.  Uiteraard,   je  wordt  van
dit  soort  werken  opstandig. . .

Graag  een  onafhankelijke  "komnissie",   zegt
30
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men,  waarin  alle  sektoren  van  de  alterna-
tieve  film  vertegenwoordigd  zijn.

Oh,  Belgi.é,   ook  Vlaanderen,   ís  niet  wars  van

kommissies.  Maar  het  typische  systeem van

híer  veronderstelt  dat  dit  "gewogen"  organen
zí.in.:.  van  elke  ideologische  strekk-ing  moet
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er  een  gedelegeerde  in  zitten,  ook  al  weet

.hij   of  zij  van  film niks  af .  Dat  dit  soort
werking  tot  passiviteit,  wantrouwen  en wur-

gen  van  elke  vorm van  krea.tiviteít  leidt,  is
duizend  maal  bewezen.  Maar  dit  is  nu  eenmaal

wat  men  in  Vlaanderen  onder  "pluralisme"  ver-
staat.  Pluralisme  wordt  dan  vertaald  in:
kompromissen,   ídee-1oze  uítspraken,   afge-
vlakte  standpunten,  waarin  men  vergeet  wat
het  oorspronkelíjke  opzet  van  de  komissie
was.     Deskundigheid  en  belangstelling  voor
het  onderwerp  zijn  niet  op  de  eerste  plaats
noodzakelijk.   In  werkelijkheid  dient  deze
vorm  van  pluralisme  vooral  om  een  faeade
hoog  te  houden:   een  f aeade  waarachter  uit-
eindelijk  de  heersende  krísten-demokratische
ideologen  hun  levensvisie  kurinen  vrijwaren

-,

tegen  al  wat  daar  durf t  tegenin  gaan.  'in  dit

bestendige  ideologische  gevecht  brengt  de
sterkste  partíj  de  kleintjes  met  het  groot-
ste  gemak  zware  slagen  toe,   zij  het  dan  in
de  vorm van  niet-in-aanmerking-kunnen  komen
voor  enige  financi.éie  hulp.

En  soms  is  er  wel  geld,  wordt  het  kwis-
t:ig  rondgestrooid  onder  de  leuze  ''laat  dui-
zend  bloemen  bloeien"   (ze  zijn  niks  voor
niks  suksesvol  uít  China  weergekeerd. . .) ,

maar  dit  betekent  dan:   1aat  de  lui  aan  de
bazis  maar  doen  waar  ze  zin  in  hebben,   or-

ganiseer  maar,  rich.t  maar  wat  in,   stel  ten-
toon,  maak  maar  muziek,  wij   gooien  wel  met

het  geld   (tot  het  op  is).   Geen  beleid  is

het  beste  be.1eid,  geen  prioriteiten  stel-
1en  is  de  veiligste  weg. . .   of  zoals  we  het
•in  een  tekst:  van  Bevrijdingsfilms  uitge-

drukt   zagen: ".  . . Kczmscziív7?é2   groe!Pe7?   Öestczcz7?   Czzzee7?

maar.  op  pccpóer  +m  rrruff!e  r.apporben,  vorrri:ó:irigswer'k

bebekenb wafets  bakken,  pa]pkóeÍ;en 1<weken,  Vtacuri:
8e  tóeáekens  kweLen  eïi  asóebtóef  áe  memse:n ri,eb
te  vee.L  LasJi,-uóg  vaLlen rriet  e]íynstige  di,mgem,  wan±

áaar.  LóggerL  2ie  rriaar.  wcïkker.  vcm  en  mor.gem  moeèen

ze  weer.  fró8  aam het; wer.k.  Maar  goeá.  dde. grie-
z3eLi,ge  1<ult7w:rpoLóti,ek  h,eef.Í;  eT  t;ermknst;e  voor

ge23orgá  áai;  het;  i,n Tnaayu3jer.en  gez3etl,óg  ós . . . "

EEN   VUIST   MAKEN  NAAR  DE   0VERHEID   TOE.  .  .

net  als  al  die  andere  sektoren  die  zich  ook  niet
op  de  kop  willen  laten  zitten:  wij  hebben  er
recht  op  professioneel  te  kumen werken;    we
hebben  evengoed  recht  op  bestaanszekerheid.  Hou
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ze  in  de  gaten. ..want  in  krizístijd  wordt  snel
aan  de  kultuurbegroting  gezeten.  Nee,  voor  de

Bracke  Grond  is  er  geld  genoeg,   zodat  tenmin-

ste  de  Nederlariders  nog  een  idee  hebben  hoe

goed  het  met  dé'Vlaamse  kultuur"gaat!
Soms  hoor  je  hoe  men  in  het  buitenland

weer  een  paar  miljoen  in  een  kultuurprojekt

geïnvesteerd  heeft. . .  hoe  groepen  rijkelijk
de  kans  krijgen  om  hun  kunnen  te  bewijzen. . .
Wij   lachen .dan  even  groen  en  denken  aan  die

doodgoede  ambtenaren,   die  van  de  ene  naar  de

andere  vergadering  trekken,   telkens  met  an-
dere  dossiers,   telkens  ongelukkig  omdat  ze

de  mecenas  niet  kunnen  en  mogen  spel.en. . .

Natuurlijk  was  dit  een  jeremiade. . .niet
zomaar  één  enkele,  maar  een  samenvatting

van  al  die bekommernissen  di-e  je  in  elke

alternatieve  filmgroep  ontmoet.  We  sluiten
dan  ook  graag  iets  kordater   en  me.er  syste-
matisch  af  met  de  herhaling  van  de  belang-
rijkste  suggesties `die  het  Manifest .van  nov.

79   afsloten,   een  manifest  dat:  door  alle  al-
ternatieve  f ilmwerkers  kon  ondertekend  wor-

den:

1.   zo  snel  mogelijk  overgaan  tot  de  oprich-

ting  van   een  KOMPETENT   BEI.EIDSORGAAN,

.  waarin  alle  sektoren  en  disciplines  die

zich  volgens  de  reeds  omschreven  kriteria
met  film  bezighouden,  vertegenwoordigd

zijn;

2.   dít  orgaan  dient  een  globale  vizie  uit:  te

werken  waarin  f í1m  geëvalueerd  en  gef eva-
1ueerd  wordt,   ten  opzichte  van  de  andere

kunst-  en  mediatakken;

3.   in  dit  orga.an  moeten  vertegenwoordigers

van  a.11e  departementen  en  sektoren  zetelen

die  zich  met  film  bezighouden,   zodat  een      `

grondige  ko.órdinatie  kan  leiden  tot  een
totaal  beleid;

4.  wij  eisen  strukturele  garanties  binnen
dit  beleidsorgaan  tegen  verwaarlozing  van
de  alternatieve  filmsektor;.

5.   wij  wensen  een  duidelijke  afbakening  tussen
de  komercië1e  en  niet-koiimerci.é1e  sekt.or.

Onder  niet-koirmercieel  verstaan  wij   organi-
saties  zonder  winstoogmerk  die  erkend  en

gesub§idieerd  worden  en  die  bijgevolg  kon-
troleerbaar  zijn.

(ondertekend  door  alle  alternatieve  f ilmers)

In  december   79  en  januari  80  grepen  ech-

ter  nog  nleuwe  onderhändelingen  plaats,   tus-

sen  een  aantal  f ilmwerkers  die  binnen  het  Mi-
nisterie  bi].   de  díenst:  Volksontwikkeling  zijn

ondergebracht ,   administratieve  verant:woorde-

1ijken  van  deze  dienst  en  kollega's  van  de

filmdienst  van  hetzelfde  ministerie.   Onder-
werp:  mogelijke  overgang  van  die  filmwerkers

naar  de  filmdienst.   Ook  hier  kwamen  naar  het

beleid  toe  nog  enkele  verwachtingen  uit  de

bus:

1.   Er  díent  bij   de  Filmdienst  een  bereidheid

te  zijn  om  een  bege|eidingsgroep   a|s  èe-

sprekspartner  te  aanvaarden;   een  begelei-
dingsgroep  waarin  vertegenwoordigers   zit-.

ten  van  groepen  die  met  f ilm  en  audio-vi-
suele  middelen  aan  vormingswerk  doen.

Eenmaal  de  overgang  naar  de  filmdienst  is

gerealiseerd,  moet  deze  groep  uitgebreid
worden  met  vert:egenwoordigers  van  de  film-

groepen  die  reeds  in  de  Filmdienst  zijn
opgenomen.   Van  begeleidingsgroep   zou  deze

groep  dan  evolueren  tot  instantie  die  de
eigenheid  van  de  werksoort  kan  vertegen-
woordigem  en  verdedigen.   op  dèze  wijze

kan  op  lange  termijn  de  gelijkwaardig-

heid  van  alle  betrokkenen  gewaarborgd

worden.

2.   Er  moet  een  kanaal  ontwikkeld  worden  dat

o.m.   zorg  kan  dragen  voor  de  ontwikkeling

van  een  filmvisie  en  een  filmbeleid;
konkreet  betekent  dit  de  vraag  naar  de
weder-installering  van  de  Hoge  Raad  voor

de  Film,  waarin  de  werkterreinen  van  ho-

gergenoemde  en  ondertekenende  f ilmorgani-
saties  vertegenwoordigd  zijn.

Ondertussen  schrijven  we  februari  sl.   De

Hoge  Raad  voor  de  Film  is   er  nog  niet.   De

hier  neergeschreven  adviezen  en  vragen  kun-
nen  ook  dit  jaar  weer  eens  het  vernieuwde

kracht  herhaald  worden. . .   zodat  iedereen

er  weer  eens   een  ]aar  aan  kan  denken. . .
Of   zoals   Brecht   zegt:    "   DENKEN   IS   DATGENE

WAT   OP   DE   MOEIljlJKHEDEN   VOLGT.  .  .    EN   HET

HANDELEN   VOORAFGAAT".
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bóáLagen..

DE   PROGRESSIEVE   FILM   IN  NEDERIÄND,   OP   PAPIER  EN

OP   CELLULOID   -   ENIGE  VERWIJZINGEN  NAAR  BESCHRIJ-

VINGEN   VAN   DE   NEDERLANDSE   SITUATIE..

De  afgelopen  ma.and  is   SKRIEN  102/103   in  de  bus

gevallen.  En  in  dit  nummer  weer  een  aantal  ar-
tikelen,  die  ingaan  op  de  ontwikkeling  van  de

produktie  en  de  verspreiding  van  de  progressie-
ve  film  in  Nederland.  ArLikelen  over  Johan  van   .
der  Keuken,  n.a.v.  de  tentoonstelling  van  zijn
fotowerk  in  heE  Stedelijk  Museum  te  Amsterdam;
een  signalement/kritiek  van  de  film  "Sandberg"
van  Rolf  Ortel;   een  signalement  van  "Wat  is  mis-
daad  ?",   een  film  van  Hans  Quatfass,  voor  de
Vereniging  van  Reklasseringsinstellingen;  een
veeg  uit  de  pan  voor  Fons  Rademakers,   vanwege

zijn  filmuitstap  naar  Zuid  Afrika;  een bericht
over  het  Amsterdamse  kinderfilmhuis;   een  signa-
`lement  van  8tadsjournaal  27  over  geimproviseerde

muziek...   'Kultureel  Front'  heeft  zich  in  haar
kolommen  nauwelijks  met  film  in  Nederland  be-

ziggehouden,  of  he.t  ging  over  de  subsidiepositie
van  de  aangesloten  groepen,.  dan  wel  waren  het

diskussiebijdragen  van  die  gróepen.   Skrien  had
en  heeft  een  te  indrukwekkende  praktijk  van  kri-
tische  begeleiding  van  de  ontwikkeling  van  de

progressieve  film,  dat  úij  daar  ook  een  taak
zouden  moeten  zoeken®   Signaleren  en  bekritiseren

van  de  progressieve  filmbeweglng  vroeger  en  nu.
en  hier  en  in  het  buitenland;  de  onversneden
kritiek  op  het  kommerciele  filmgebeuren  en  de
boeiende  aanzetten  tot  een  maretialistische
benadering  van  film  als  overdrachtsmiddel  -  dat
alles  maakt  Skrien  Lot  een  dynamische  kracht  in
de  Nederlandse  Strijdkultuur

Nummer  81/82/83  van  Skrien,   dat  verscheen  in

de  winter   '78-79,   geef±  een  geschiedschrijving

van  de  tien  jaren,  dat  het  blad  dan  bestaa±  en
vertelt  impliciet veel  over  de  geschiedenis  van
produktie  en  verspreiding  van  progressieve
films  in  Nederland.   Cm  een  greep  Le  doen:   de
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stand  van  zake  in  het  filmonderwijs  rond   '70;
de  maagdenhuisfilm;  verwikkelingen  rond  het
filmmuseum;   doorlichtingen  van  het  Nederlandse
Bioskoopwezen  en  van  de  Nederlandse  koinmercie-

le  filmproduktie;  het  vrije  circuit  in  Neder-
land;  de  alternatieve  verspreiding;  de  werkgroep
' filmuitgaven'en  de  theorie  in  het  Nederlands;

de  praktijk  van  een  filmhuis;  het wel  en  wee
van  Sta.dsjournaal;  de  diskussie  tussen  Stads-,

jounaal  en  andere  leden  en  lidgroepen  van  het
Kultureel  Front;   film  en  vakbond. . .   Overdrukken
uit  oude  Skriens,   afgewisseld  met  aktuele  kom-
mentaren  en  interviews.   In  dat  jubileumnummer
81/82/83  ook  een  aantal  registers   {  auteurs,
bekritiseerde  films  en  beschreven  personen  )die
de  vroegere  nummers  toegankelijk  maken.   Het

adres  van  Skrien:   Postbus   318   1000  AH  Amsterdam.

Filmen  in  Nederland  -  een  tekening  van  Wille-
men,  van  wie  zojuisL  bij  Pegasus  een  prachtige
overzichtsbmdel  verschenen  is.
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In  nummer   102/103  vonden  we,   haast  de  eerder  ge-

noemde  artikelen  ook  het  scenario  van  "Droom  en
Daad"   ,   een  film  over  Henriëtte  Roland  HolsE.
Het  Scenario  is  van  Annette  Apon.  Een  boeiend

scenario,  maar  de  film  zal  voorlopig  niet  ge-
maakt  worden.   Het  scenario,   zoals  het  in  Skrien
afgedrukt  is,   is  afgekeurd  door  het  Produktie-
fonds  en  daL  betekent,  dat  er  geen  overheidsgeld
voor  uitgetrokken  wordt.  Een  helderder  en  akLue-
ler  illustratie  van  de  positie  van  de  progres-
sieve  filmmakers  en  maaksters  in  Nederland  is
er  niet  te  geven.  Overgeleverd  als  ze  zijn  aan
een  systeem  van  subsidiering  per  projekt,  weten
ze  het  ene  half  jaar  niet  of  ze  het  andere  half
jaar  wel  werk  hebben.  En  per  projekt  zl]n  ze  ge-
bonden  aan  het  oordeel  van  het  Produktiefonds
en  dus  aan  eën  riogelijke  censuur  van  hun  plan-
nen.  De  vrl]e  meningsuiting  via  film  is  zo  wel
een  erg  gekanaliseerde  kommunikatiestroom  ge-

wc»rden .

Binnenkort  verschijnt  bij  Sjaloom,  Odijk,  het
boek   "Matheid,  hoezo  ?"  met  22  teksten  over

kunst  en  politiek,  geredigeerd  door  Carrie  van
Lakerveld  en  Joost  Smiers.  En  in  dat  boek  staat
een  uitgebreid  artikel  van  Karel  Dibbits  over
de  geschiedenis  van  het  vrije  filmcircuit  in
Nederland.  Dibbits  beschrijft  daarin  hoe  droe-
vig  de  Nederlandse  bioskooppraktijk  er  bij  stond
tot  diep  in.de  jaren  60.  Maar  dan  wordt  het  ver-
toningsmonopolie  van  de  bioskoopbazen  doorbroken
en  ontstaat  er  een  bloeiende  beweging  van  alter-
natieve  vertoningsaktiviteiten.  De  filmhúizenbe-
weging  wilde  zich  op  drie  punten  sterk  maken:
import,   distrubutie  en  publieksbegeleiding.  Van
het  laatste  is  weinig  terecht  gekomen,. maar  de
eerste  twee  punten  hebben  een  zeer  uitgebreide
onLwikkeling  gekregen.   Er  zl]n  twee  soorten        \
alternatieve  vertoonplaatsen  ontstaan :  de  art-
houses  en  de  alternatieve  vertoner   (  onderwijs,
vromi.ngswerk,   aktiegroep... )     De'arthouseslheb--

ben  een  sterkere  positie  dan  die  andere  verto-
ners,  omdat  ze  voor  hun  vertoningen  gesimsidie-
eerd   (  kunnen  )   worden.   Maar  zonder  subsidie

kunnen  ze  veelal  niet  draaien.   Overigens  zien
de  bioskopen  in  de  groEe  steden  de  laatste  tijd
steeds  meer  brood  in   'de  betere  film' ,  wat  een
regelrechte  bedreigingvc}or de  'arthouses'   is.
TOL  zover  een  korte  samenvaLting  van  een  le-
zenswaardig  artikel  in  een   lezenswaardig   boek.
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Wij  plaatsen  na  deze  literatuurverwijzingen
twee  signalementen  van  Nederlandse  vrouwen-

films en hun  werking.  Niet  zozeer  omdat  infor-
matie  hierover  een  aanvulling  is  op  de  eerder
aangeraden  literatuur,  maar  meer  omdat  deze
artikelen  ï'n  voortzetting  zijn  van  de  informa-
tie  in  de  twee  KF-nummers  over  "Vrouwenstrijd

en  Strijdkultuur".

VROUWEN   VAN   SURINAME

Een  produktie  van  Cineclub  Vrijheidsfilms,  ge-

maakt  in  samenwerking  met  de  LOSON,   de  organi-

saLie  van  Surinamers  in  Nederland.

Op  een  sneewí,ge  jcïnuartmóádag  heef!Í;  Su23cmne  vcm

Lohuózen  onáer.sÍ;aamá  gespr.ek  gevoe¥.á  over.  "Wói

Vr.ouij)en  Vam  Swí,ncntrie"  meb  Jw:niÍ;a  ljaljó,   di,e

meestal  rriet  áe  fi,1,m meer.eó8t  voor.  de  begetei,di,mg
em .áe  dósl<ussi,e.

Suzanne:   Waar  gaat  de  film  over  ?

Juanita:   De  film  "Wij   vrouwen  van  Suriname"  is

met  name  bedoeld,  om  inzicht  te  geven  in  het
leven  van  Surinaamse  vrouwen.  Het  is  het  verhaal
van  vier  vrouwen.  Eén  van  het  is  boerin,  de  drie
andere  zijn   ongehuwde-  moeders,  waarvan  er  een
werk  heeft   (  en  negen  kinderen  ) .   Een  van  de

anderen  heeft  elf  kinderen  en  moet  rond  zien  te
komen  van  een  uitkering  van  ongeveer  Í  43,-per
maand.   De  laatste  vrouw,   Sonja  Boekstaaf ,heeft
drie  kinderen  en  zij  wordt  gevolgd  in  de  film,
war`neer  ze  besluit  naar  Nederland  te  emigreren.

úe  ziet  haar  leven  hier  en  later,.  als  ze  weer
terug  naar  Suriname  gaat.    De  film  geeft  het

praktisch leven  van  Surinaamse  vrouwen  aan,   de
kans,  die  ze  hebben  om  werk  te  krijgen,  het
weinige  loon,   dat  ze  verdienen,   de  problemen  om
aan  de  kost  te  komen,  het  gezin  te  onderhouden.
Daarnaast  gaat  de  film uitgebreid  in  op  de  his-
torische achtergronden  van  de  situa±ie,   zoals  die
nu  is  -met  beelden,   foto's,  opnames  en  door  ge-
sproken  tekst  wordt  de  ontwikkeling  getoond  van-
af  de  slavernij  -  de  rol  van  Nederland  in  de  ge-
schiedenis  van  Suriname;   de  invloed  van  het  Ne-
derlandse  en  Amerikaanse  bedrijfsleven;  hoe  sek-
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toren  van  de  ekonomie  volledig beheersb  worden
door  het  Nederlandse  imperialisme   {  Bruynzeel,
Billiton  ) ;  dan  uiteindelijk -de  onafhankelijk-
heid  van  Suriname,   25  nov.   '75;   de  hele  formali-
teit  om  de  onafhankelijkheid heen  -  iedereen  zit
stukken  be  tekenen.. .  maar  ook:  de  kulturele  o-
verheersing;  de  maatschappelijke  dominanbie  -
alles  wal  Nederlands  is,  is  goed;  hoe  belangrijk
dat  is  voor  de  mensen.  Er  wordt  ingegaan  op  de
arm-rijkEegenstelling  in  Suriname  zelf ,  ook  ná
de  onafhankelijkheid.  De  film is  gedeeltelijk
dokumentaire,  gedeeltelijk het  verhaal  van  de
vrouwen.  Veel  muziek,  begeleiding  en  revoluLi-
onaire  liedjes.   Het  is  een  kleurenfilm.

Suzanne : Waarom  zljn  de  vrouwen  in  de  film  al-
leens±aande  moeders.  Waarom  zijn  er  geen  mannen

bíj?
Juanita:  De  ene vrouw,  de  boerin,  is  wel  dege-
1ijk  getrouwd.  Maar  haar  man  speelt  geen  akLieve
rol  in  de  film.  De  andere  vrouwen  zijn  Volkscre-
oolse  vrouwen  en. die  zijn  over  he±  algeneen
zelfstandig  en  alleenstaand.  Dat  heeft  te  maken
met  de  historische  ontwikkeling:  in  de  tijd  van
de  slavernij  waren  de  slaven  eigendom  van  de
meesters  en  mochten  niet  trouwen.  Er  waren  wel
bezoeksrelaties.  En  daL  patroon  heeft  zich  in
de  geschiedenis  doorgezeb:  na  de  slavernij  kwam
de  trekarbeid  -  de  mannen,  de  vrijgekomen  sla-
ven,  werden  geronseld  voor  de  mijnen  en      rub-
bergebieden,  moesLen  veel  we.rken  buiben  gezins-
verband.  Veel  vrouwen werkten  op  de  kostgrond-

jes,  naar  oud Afrikaans  patroon.  En  daarna kwam
de  emigraLie  naar  Nederland,  waardoor  heL  pa-
troon  van  de  onvolledige  gezinnen  zich  ook  weer
doorzebte.

Suzanne:  Dus  ook  financieel  staan  de  vrouwen  ali
leen  voor  de  verzoraing van  de  kinderen  ?
ruanita:  Er  was  geen  vaste  financiele  gebonden-
heid.  Er  zijn  wel  mannen,  die  de  kinderen  als
de hunne  zien,  maar  als  ze  dan  al  geld  in  de  ge-
zinnen  binnenbrengen,  dan  is  dat  onregelmatig,
bijv.  in  de  vorm  van  kadootjes  -wanneer  ze  snel
ergens  geld  verdiend  hebben  bij  een baas.  Maar
als  er  hooglopende  ruzies  zijn  of  de  verhouding
stuk  loop±,   dan  komt  er  helemaal  geen  geld  meer.
En  dat  brengb  veel  vrouwen  ertoe,  om  Qpnieuw  te
beginnen  met  een  man.  Dat  zie  je  ook  in  de  film.
ze  hebben  vreselijk  veél  kinderen.
Vaak  van  verschillende  mannen..   Ook  wat  "kweekje"
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heet  in  Suriname:  dat  ze  de  zorg  voor  andere
kinderen  erbij  nemen,  als  adoptie.  Te  ziet  hoe
ze  dan,  meb  een  schamel  loon  of  sociale  uitke-
ring  op  alle  mogelijke  manieren  moeten  zien  aan

geld  te  komen,  bijv.  door  zelfstandige  handar-
beid.  Ze  maken  dingen  en  sturen  de  kinderen  op

pad  om  ze  Le  verkopen.  Waf  ook  weer  konsekwen-
ties  heeft  voor  de  opleidingsriogelijkheden  van
de  kinderen.  Het  is  wel  zo,  daL  de  westerse
normen  over  huwelijk  en  gezin  post  hebben  gevat
in  de  Surinaamse  samenleving.  Het  is  wel  gebrui-
kelijk,  dab  ieder  die  een  beetje  staéué  heef±',
een  opleiding,  w.el  gehuwd  is.  Maar  het  overgro-
te  deel  van  de  arbeidende  bevolking heeft  door
het. ..onregelmaige  werk  en  het  weinige  geld  nieL
de  kondiLies  een  gezin  Le  beginnen,   een  huis  Le

hebben,  kinderen  te  verzorgen.  IleL  blijfL  wel
vaak  een  ideaal  en  je  ziet  soms  mensen,  die  al

jaren  samenzijn  in  de  vorm  van  een  bezoeksrela-
tie,  ook  al  etLelijke  kinderen hebben  samen,
dat  die  op  een  goede  dag  toch  besluiLen  om  le
trouwen,  als  de  vooruitzichten  gunstiger  zijn.

Suzanne:   Is  de  film  een  vrouwenfilm  ?
Tuanila:  Tot  op  zekere  hoogte  wel.  De  film  gaab
over  vrouwen,   1aat  vrouwen  zelf  aan  heL woord
over  hun  dagelijkse  sibuaLie.  In heb verhaal
van  de  boerin  vertelE  ze  over  heb werk  op  het
land,  elke  dag  voedsel  verbouwen  en  daarnaast
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het  gezin,   geen  geld  om  kleren  te  kopen,   Legen-
slagen  van  mislukte  oogsten.   Maar  ze  geeft  ook
duidelijk  aan,  wat  er  ín  de.landbouw  zou  moeten
veranderen;  dat  er  een  landbouwbank  en  land-
bouwkooperaties--zouden  moeten  komen;  hoe  er  in

de  tussenhandel  enorme  winsten  worden  gemaakt,
omdat  die  niet. in  handen  van  de  boeren  zelf  is.
Je  ziet  in  de  film  ook  een  aktie  van  boeren,  die
het  land  bezetten  en  hun  poging  op  greep. te
krijgen  op  de  tussenhandel.   In  die  zin  draagt   ze

perspektieven  aan,   samen  met  mannen.   En  ook  wat
betreft  de  kinderen:  voor  rijken  is  de  opvoe-
ding  en  verzorging  van  kinderen  nieL  zo'n  pro-
bleem.   Zij  hèbben  er  ook  niet  zoveel®.

Mevrouw  Sonja  Boekstaaf  vertelt.  over  haar  leven
in  Suriname,   en  de  reden  waaröm  zij  uiteindelijk
besloot  naar  Nederland.te  gaan.   Hoe  haa.r  gunstige
mogelijkheden  hier  voorgespiegeld  yerden.  En,
als  ze  er  eenmaal  is,  de  problemen  van  het  wone.n..
ín  pens.ionsLmet. haar` drie  kinderen.   úe  zieL;  hoe

zij  aktief  is  geweeét  in  een  kraakaktie  in  dë
Bijlmer,  waar  meer  dan  honderd  gezinnen  betrok-
ken  waren  bij  het  kraken  van  een  flat.  Ook  aki

ties  bij  het  stadhuis  van  Amsterdam`.  En.al-s  ze.

dan  uiteindelijk  goed woont,  en  alles  een  beet-

je  loopt,  komt  ze  tot  de  konklusie,  dat  je  je
zowel  hier  als  daar  moet  organiseren,  dat  je
met  strijdenom  iets  te  bereiken.  En  dan  be-
slúit  ze  om  terug  te  gaan  naar  Suriname  om  daar
te  helpen  aan  het  veranderen  van  de  omstandig-
heden .

En  als  ze  teruggaat  wordt  haar  gevraagd  naar
haar  bevindingen  -  daar  gaat  ze  ook  weer  bezig
met  vrouwenorganisaties..   Te  ziet  hoe  daar  in
een  wijk  Su-rinaamse  Vrouwen  bij   elkaar  komen,

diskussieren  over  problemèn  van  alledag,  met
toneel  proberen  andere  vrouwen  bewust  te  maken'
en  op  te  roepen  tot  organisatie  en  strijd.  En.
ook  hoe  kinderen  georganiseerd  worden  rond  zo'n
buurthuis,  als  eeh. soort  kinderbrigades.  Het  is
een  vrouwenfilm  in  zoverre,  dat  ze  gaat  over
vrouwen  en. dat  er`  ook  vrouweno.rganisaties  ge-
toond  worden.  Maar  er  wordt  niet  als  DerÈ;pek-
tief  gesteld:   vrouwen  moeten  zonder. mannen .de   .
striid  voeren  voor  vrouwenbelangen;  Er  wordt  ge-
toond,hoe  vrouwen  en  mannen  moeten  strijden
voor  een. soci.alistisch  Suriname.

Suzanne:  Stelt  de  film  de terugkeer  naar . Surina-
me  als  perspektief  ?
dua.nita:  Nee,  dat  niet.  Surinamers  in  Nederland
hebben  te  maken  met  het  diskriminerend  over-

. heidsbeleid,  zoals   bt. spreidingsbeleid,  opvang-
centra,  etc.  en  ook' fascistische  tendenzen  als
de  NVU,   Glimmerveen,   Nieuw  Rechts...   Sonja. Boek-

staaf  geeft  kommentaar  op  die  zaken  en  stelt,
ook  van  uit  haar  ervaringen  met  de  akties .tegen
de  gemeente  Amsterdam,   dat  Surinamers  in  Neder-
land  zich  moeten  organiseren  in  organisaties  als
het  LOSON,   om  een  anbwoord  Le  hebben  op  al  die

zaken.  Er  wordt  niet  aktief  gepropageerd,  dat

teruggaan  naar  Suriname  beter  is  -  overal  waar

je  zit  moet  je  strijden.  En  vanuit  daL bewust-
zijn  besluit  ze  dan  om  terug  te  gaan.  Maar  dat
is  geen  gemakkelijke  keuze.  HeL  is  moeilijk
voor  haar  om  hier  afscheid  te  nemen  van  vrien-
den  en  daar  moet  ze  weer  wennen  en  een  plaats
vinden.   Ze  moet  zich  weer  aanpassen  -  en  vaak
de.nkt  ze  terug  aan  Nede±land.  Maar  wel  word+

getoond,  da.t  terugga.an  meer  dan  een  materie-
le  beslissing  is.  Een  ideaal,  om  het  land  verder
te  helpen  en  een  bijdrage  te  leveren®
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Suzanne:  Voor  wab  voor  publiek  wordt  de  film  ge-

draaid  ?
Juanita=  Voor.allerlei  groepen.  .Vorig  jaar  is  de
film meer  dan  honderd  keer.gedraaid  in  Nederland
en  hij  werd  overal  gevraagd:  in  buurthuizen,
vrouwenhuizen,  scholen,  vormingscentra,  Suri-
naamse  organisaties.,  Nerderlandse  organisaties ,
overal.  En  de  vraag blijft.  Het  is  eigenlijk  de
enige  film,  díe  zo  uitgebreid  ingaat  op  de  ach-
tergronden  en  ontwikkelingen  in  Suriname  en
de  rol  van  het  Nederlandse  imperialisme  en  neo-
kolonialisme.. Het  is  een.vrouwenfilm,  maar  tege-
lijkertijd  geschikt  vonr  een heel  breed publiek.
Voor  veei  mensen iè het  een  eerste  kennismaking
met  heL  leven  in  Suriname.  Voor  Surinamers  is
het` een  inspiratie  toL  verandering,  tot  je  orga-
niseren,  tot  meewerken  aan  die  verandering®  Een
enkele  keer  is  zij  ook  aedraaid  in  Suriname,
Maar  sedert  de  staatsgreep  zijn  daar  alle  poli-
tieke  bijeenkomsten  en  vooral  ook  films  verboden.

Suzanne :  Hoe  reageren  Surinaamse  vrouwen
film  ?
Juanita:  0,  god,

Opde

ze  beginnen  soms  mee  te  zingen.
Of  ze  herkennen  mensen  in  de  film,  die  ze  uit
buurten  in  Suriname  kennen.  Het  is  heel  erg  her-
kenbaar  voor  ze.   't  ls  wel  gebeurd,  dat  een
vrouw,  die  hier  al  jaren  woonde  en  heel  erg  ver-
vfeemd was  van het  leven  daar  -  dat  ze  moest
huiien  omdat  het  aiiemaái  zo  ver  van  haar  af  was
komen  te  staan,  mar  nú,  nu  ze  het  na  vijftien

jaar  terugzag, .herkende  ze  het  allemaal.  Het
shokkeerde  haar  wel,  dat  het  na  al  die  jaren
helemaal  niet  veranderd  was.  In  tegendeel, ,het
was  veel  erger  geworden. .Ze  voelde  zich  heel
erg  ontworLeld.  Dat  is  een  proces,  dat  veel..Su-
rinamers  doormaken.  En  dan  is  zo'n  konfrontatie
een  hele  schok.

Voor  Nederlandse  vrouwen  is ,het  vaak  vreemd  om

te  zien, .daL  Surinaamse  Vrouwen  zo  alleen  staan.
Ook  hier  in  Nederland.  Dat  is  één  van  de  dingen,
die  vaak  t.erugkeren  in  de  diskussie.  En  ook:  dat
Surlnaamse  vrouwen  vaak  zo  heel  veel  kinderen
hebben,  terwijl  ze  Eoch  de  mogelijkheid  niet
hebben,   om  ze  te  onderhouden.   In  Suriname  zijn
kinderen  veel  meer  dan  hier  een  status:  je
hoort  veel  kinderen  te  hebben.  En  ook  zijn  ze   'n
verzekering  voor  je  oude  dag.  Als  je  er  veel
hebt,zijn  er  altijd  een  paar  die  niet weggaan  en

je  kunnen  verzorgen.  Voorbehoedsmiddelen  zijn  in
Surinäme  niet  te  krijgen  of  heel  duur  -maar  ge-
boortebeperkin9  wordt  ook  niet  gepropageerd  door
de  overheid.  Het  land  is  ook  niet  dischtbevQlkt.
Voor  Hindoestaanse  vrouwen  is  er  een  veel  sterT
kere  mc>raal  dan  voor  Volkscreoolsen,  ook  nier
in  Nederland.  Maar  ook  voor  hen  verandert  er
vaak  snel  heel  veel  als  ze  hier  zijn.  Ook  al  mo-

gen  ze  geen  voorbehoedsmiddelen  gebruiken,   toch
zijn  er  heel  veel  Surinaamse  vrouwen,  die  hier
'n  abortus  krijgen.   {  Van  de  57.000  abortussen

per  jaar  in  Nederland  zijn  en  40.000  bij  buiten-
landse  vrouwen. )

Suzanne:   Is  er  veel samenwerking  tussen  groepen
Surínaamse  vrouwen  en  Nederlandse  vrouwen  uit
de  vrouwenbeweging  ?

Juanita=   Er  worden  we.l  eens  ontmoetingen  georga-

niseerd,  bijv.  naar  aanleiding  van  de  film.  Maar
. meestal  komen  er  dan  niet  zoveel  Surinaamse

vrouwen.  Het  komt  nog  niet  echt  op  gang.

ALS   JE   MET   EEN   BOER   TROUWT.  . .

Deze  film  is  gemaakt  door  de  Wageningse  boerin-  .
nengroep,in  samenwerking  met  het  filmkollektief
De  Rode  Lantaren  uit  Utrecht.De  Boerinnengroep
ls  een  groep  vrouwen  binnen  de  "Boerengroep",

die  door  middel  van  onderzoek  en  vormingsaktivi-
teiten  een  bijdrage  willen  leveren  aan het werk
van  groepen  agrarische  vrouwen,  die  bezig  zijn
met  de  verbetering  van  hun  eigen  situatie.Zo
hebben  ze  een  onderzoek  gedaan  naar  het  meewer-

ken  van  vrouwen  op  melkveehouderijen.Zij   schrij-
ven  regelmatig  artikelen  over  en  voor  vrouwen  in
de  "Landbouwmaand",het  tijdschrift  van  de  Boe-

rengroep .

Al  enige  tijd hebben  ze  de  vertoning  van  hun
film  en  het  begeleiden  van  de  diskussie  na  de
vertoning  als  aktiviteib  op  zich  genomen.En  dat
met  kennelijk  sukses,want  als  wij  dit  schrijven,
begin  februari,is  de  agenda  van  de  Boerinnen-

groep,  wat  betreft  de  verLoningen  al  tot  mei
volgelopen.Overigens  verspreidt  ook   'Cinemien '
de  film.De  film besLaat  uit  vier  uitgebreide  in-
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tervièws  met  vrouwen,die  nogai  een  verschiiiende

positie  hebben  op   de  boerderij    :    c7.cz7?7ieke   VZcÏ77?é7?g

bijvoorbeeld,die  vertelt  hoe  vóór  haar  huwelijk

geen  afspraken  waren  gemaakt  over  de  wijze  waa-
rop  en  de  mate  waarin  zij   zou  meewerken  op  het

familiebedrijf .  Aanvankelijk  werkte  zij  door  als

gezlnsverzorgster.  Dat  had  in  ieder  geval  het
voordeel  dat  ze  met  eigen  ogen  het  geld  zag  dat
ze  verdiend  had.  Nu  is  dat  niet  meer  het  geval
en. het  valt  haar  moeilijk  om wel  eens  iets  voor
z±chzeLf  te  ne"en.''HeÍ,  i,s  Kees   23'n  bedróáf. . .„

|s  een  van  haar  uitspraken,maar  zelf  is  ze  er
even  druk  mee   als  hij.Of  Z}oes   Kc>e777cÏ7'z,een  oudere

boerin,  die  met  een  akkerbouwer  getrouwd  is.In
de  film  vertelt  ze  hoe  ze  vroeger  meewerkte  toen-
er  nog  twee .vaste  arbeiders  op  het  bedrijf  waren.
Het  werk  bestond  toen  uit  niet  veel  meer  dan
koffie  en  eten  naar  het  land  brengen.Later,  toen
de  arbeiders  niet  meer  éetaald  konden  worden,
moest  ze  zelf  meewerken  en  dat  deed  ze  meL  ple-

zier  -  het  moest  nu  eenmaal  gebeuren.Maar,nu  het
werk  gemechaniseerd  is,  hoeft  dat  niet  meer.Ie-
dereen  vond  het  overig-ens  vreemd  in  het  dorp,dat
Loes  Koeman  op  een  gegeven  moment  drie  ochtenden

in  de  week  als   'gezinshulp'  bij  de  gezinsverzor-

ging  glng  werken.Ze  werd  vanaf  dat  moment  vaak
met  terloopse  opmerkingen  als   "...ik  snap  niet
dat  een  boerin  tijd  heeft  om buitenshuis  .te  wer-
ken. . . "  gekonfronteerd.

En  dan  WéZ  SpczcÏ7'r,een  gymierares.Haar  man  heeft

een  boerenbedrijf  -melkvee  -waarop  ook  zijn
vader  nog  meewerkt.Het  voeden  en  opvoeden  van

de  tweeling  Spaan  is  een  Laak  die  vader  en  moe-

zoveel  mogelijk  samen  delen.Wanneer  geen  van
beidenï beschikbaar  zijn  is  er  een  hulp  in  de
huishouding.En  tensiotte  A7?7}ekG  Ké7ig777cz, die   gias-

helder  duidelijk  maakt  dat  ze  graag  in  de  agra-
rische  sektor  wil  werken  en  waarom.  Het  veelal
als  onvermijdelijk  ervaren  huwelijk  met  een  boer
wil  zij   zich  niet  laten  opdringen.Ze  zou  met
haar  vader  in  een'maatschap'willen  stappen,  maar

die  verlangt    als  een  soort  toegangsprijs  dat  ze
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een   (mannelijke)   arbeidskracht  meebrengt.  Anneke

wil  niet  alleen  op  het  bedrijf  werken  'als  een
boer' ,   ze  wil  ook  het  beleid  van  het  bedrijf
meebepalen  en  mee  uitvoeren.

De  vier  intervieuws  worden  afgewisseld  met  korte
speelscenes  over  het  drukke  leven  van    een  boer-
|n   (een  versneld  afqedraaide. 'dag  uit  het  leven
van    een boerin' ,die  eindigt  als  de  boerin  gaat
zitten  om    een    vriendin  een brief  te  schrijven:
''Ik heb  vamdaag  weer.  rïiets  gedaam. . .")  ,  d!e  ver-

houding  van    de  boerin  tot  haar  schoonouders,
tot  de  organisatie. . .

De  film  is  te  huur  bij  de  Boerinnengroep,Postbus
265,Wageningen   {tel.08370-10500) .De  kosten  be-

dragen  f200,-inclusief  de  reiskostenvergoeding
van  de  vrouwen  die  de  film  en  de  diskussie  na
afloop  begeleiden. (Financiële  problemen  mogen
overigens  de  aanvraag niet  beletten.)   Bij  Cine-
mien  is  de  film  ook  be  bestellen,maar  dan  zonder
de  begeleiding;De  prijs  wordt  dan  f70,-.

zopas.Úerscheen  .het  eerste  nuimer  van

TOESTÄNDEN

een  socíalistisch  theoretisch  tijdschrift.

Me±  TOESTANDEN  wtLLen  we   een  rriÁ1,ml}e   schep-
pen  om  ?heor.etisc3he  bi,idragen  te  pubtócer'en-drie  áe  riensen  vam  de  Z,inker.í3i,jde  kumen  i,ri:

ter.esser'en,   om  dósl<ussóes  úÍ;  Í;e  Z,ol<ken  en
om be7,angwel{keriá mcc±er'í,aal  ú,t  heÍ;  bui,ben:
7,cmá  aam  ±e  bi,eáen.

Het;  thema  Va;  het;  eer.8te  rï:uirmer  i,8:   EKOLO-
GIE  EN  P0IjlTIEK.  met  onáer.  ineer  een  dósku§+
sí,e  ímssen  Er'nesb  Mcmáe7,  en  Joha:mes  Magno-
Z,ó  over.  "ekol,ogí,e  en  ar.bei,áer.sbewegóng" 3
een  arÍ,tket  vah Eri,c  Cori,in  over.  "el<otogóe
ver.sus  mar]ri,sme''?  eiz  een  bóJdrage  vcm  Jan     `
Mar.egn  over'  de  Betgósche  erLer.gi,epotót;óek.
Ver.der.  2}í,ón  er.  tosse  stukken  over  áe  staa1-
krósi,s,   over  ''1984"  van  Oriúett3   en  een  aa:i'i:
bal boekbe spr.eki,ngen.

Toestanden  wordt  uitgegeven  door  een  onafhan-
kelijke  groep,  met  mensen  van  diverse  linkse
signatuur,   in  samenwerking  met  de  Stichting
l.eon  Lesoil.
Het  verschijnt  4  keer  per  ]aar.
Losse   nuiimers:    150BF   of   12,5   fl
jaarabonnement:   500  BF`  of   40   fl.
redak_tiesekretariaat :   Paul  Verbraeken

Lange  Winkelstraat  32
2000  Antwerpen
(031.32   43   83)
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KULTUFIEEL FFIONT
VLAANDEREN

Kultureel  Front  Vlaanderen heeft,  in  Legen-
stelling  tot  het Nederlandse  Front,  de
laatste  tijd  een  enorme  groei  doorgemaakt.
Daarom  plaatsen  we  hier  graag  een  aktuele
lijsL  van  aangesloten  Vlaamse  groepen  :

AGITÄT   (út;gever.óó -d:)rukker.i, i )
KasbeeLtacm  255,   9000   GenÉ.    (091.25   30   98)

BEVRIJDINGSFIljMS   ( ft,trmer.8prei,áer. )
Qún±en Metsüsptei,m  4.  3000  Ijewen.

(016.23   29   55)

BRECHT-EIsljER  KO0R
J.Mar.ohamá,   C.De  Craeuer.8tr.aa:±  113   9000   Gen±.

CENTHÜh  V00B  INF0  EN  ÄmlE   (ór[formabóeverispr.eó-
áeris)   Rosbr.aab  2,   9930   Zomergem.

(091.72   82   45)

CONTE  VEHHEHI),  IiokeTS  Kouel<tief  (toneeL)
Ileóstr.aa±  20.   9181  Beerwetáe.    (091.55   87   86)

DE  ANDEHE  FIliM   ( f:ttmer.torier's)
G¥.cïti,ekapeLsbraak  7 , 2000  Ariäberrpen

(051.3416   40)
`DE   BARST   (Í;oneez,gr.oep)

K:.Heirbow±,  Br.eeástraa±  351,   2700  Stni;-    .
Nëklaas   (031..76   8717)

DE  KiiEiNE  TELEvisiE   (ú,äeo-ptoeg)
Ijeest  130,9950   Waar.sehooÍ;   (091.77   19   92)

DE   EONT   ( óonger.erï±oneeL)
R.De  KÍ3e;sgïíeteri,  Anbhewnhssbpacï±  9.
9000   Gent   (091.28   28   07)

I)RINKEND   HERT   BIJ  -ZONSONDERGÄNG   ( gr.cLftsch
k°Ltek±(óoe3fí).3Voamo3H°4V2e)S(bbTóa3?±Mbíïo22v°#BA°erTgde±T)h°W±

EENllEIDSKO0R
M.Vcm  Scharen,  Verbí,náóngsstr.aa:Í;  353   2300  Tu;ryn:
hou,b   (Í;ez,.GUH   ljwgts   051.5170   84)

EPO  (úbgeveri,ó-dmjkkerió )
Ii.Past;oor`sÍ;ï?aat  25-27 3   2000  Anbi)errpen

(031.39   68   74)

FREE  PRESS/De  J)otte  MoZ,   (1<cïr.boerïpr.oducen±en  en
-verspr.eóáers)   SpoormakerssbraaÉ  523   1000  Bru.s-
set   (02.513   56   01)

FUGITIT/E  CINEMA   ( ftz;rrpr.oducerï±en  en  -Ver.sprei,-
áers)   Keó23er.sÍ;r.aak  52, 20oo   Anbj)Gï:rrpem

(031.34   22   Z2)
IIEI-PASOEP   (koor)
Koen  De  VóóZ,der,   Tr.cmsvaalsér.aa±  2232600  -Ber-
C72é2772

HET  RODE   KO0R-IjewDen
R.Bael;en,  E.Mctihkeust7r.aai;  9,   3000  Le.wDen

(016.2!3   42   56)

HET   TROJAA:NSE  PAA:RD   (bhea±er.gr.oe;p )
Ijcmge  WórLkez,str.aa.±  32 3 2000   A:nbii)errpen

(031.52   46   06)

K!OLljEKTIEF   INTERNÄTI0NAljE   NIEUWE   SCENE   ( toneet)
Her.tstriaat  73   2100  Dewpne

(031.2517   77)

K:OPSPEli  ( ïoneel,  akti,e-seri)i,ee)
Etckeri:k,   Consci,enoesbr.aat  46 3 2000  Anhj)errpen

(031.39   38    68)

MANNEN   VÄN   DEN   DÄM   I.N.S.```  (Í;oneet)
Rode  lieewi)tacm  13>   Z510  Morbset

(031.40   58   93)

MASEHEEljKO0R
R. Her.bóg.VeLodr.oomstr.aa:Í;  64.2600  Berchem

(031.35   46   59)

MECHEljs   FIliMKoliliEKTIEF
N . Chuffcïrt;, Groensbr.aa:±  39 , 2800 -Mecheten

(015.4198   03)

N00DZÄKELIJK  KWAAD   (rrru,zóek  en  zcmggr.oep )
ELckeri:k,   Consci,eneeséraa±  46. 2000  Amtii)erpen

(031.39   58   68)

oNDEHÜiT   ( t;óáásclwi,ft)
Guriáo  Mue7,enaer    K!oTbe  Beez,áekemsstraa±  13,
2000  A:nbi)e][ipen,    (031.301Z   52:   Sabóne  ljemaére)

PICHAK  TEATER

p/a Mariba  áe  Neubowg,  Roáenbachstr.acï±  24,
Z640   Ni,et   (031.88   35   68)

POLITFIliM  (pr.oducerï±en  en  verspr.eóáers  vcm
l<óndÁ3r.fttms)   Adotf  Mcmtacm  144,   1000  Bryusset

(02.Z17    29   71)

HESTÄNT   (ti,t;eraÁ,r  üó dschri,ft;)
J.Iiouage,Tweetángensér.aa±  13,   2000  Änbj)erpen

SiMPTooM   ( 23amg   en  Í;oneeL  voor.   áonger'em,  7<Á,ri:
áeren  en  votwassenen)   Gewaá  5,   9000  GenÍ;

(091.23   68   82)

SOSJEETEE   ( socóaal  ieugdi;hecï±er.)
T.Devens,   Kuri,ngeps-Í;eáriweg  ië2,   55oo  Hassett

(011.25   23   28)

STEKELBEE S   (l<Lnáer.boneet }
Hoge  Weg   16639000   GerÏ±.    (091.5110   24)

TENTAKEL   ( iëugd±oneet)
Totstr.aab  61,   2000  Anüerpen  (031.37   81   66)

THEATER"er;lrGROEP   (poë Eíi,e-thea±er )
P.Couckestr.acïÉ  85.9300  Aals±   (02.219   06   22)

`VOHMINGSTHEÄTER/VTJIljE  MONG   ( toneet)
Rosbr'aa±   239930   Zomergeiri,    (091.72   82   45)
'b  WESPKE   (popperi;hea±eT)
Popúóerenst:r.aab  32,   3920  Iíumen,(013.55   24  83)

WESTRA  VI0NA   (poëzóe  èn  í3ci:ng  -  soto   of  combo)
Tr'cmsvaalst;r.aa±  5132600  Berehem  (031.30   26   57)

WO0NTHEÄTER
St;póid:hofLacrn  1133   2600   Ber.chem   (031.3019   96)
bi,ó   Hótdje   Sjonger.s

WOUW   (l<tmáert;heater )
Móeke  Epker.,  ELcj<er-ök,   Cónscóencest;r.aab  46>
2000   Amtwerpen   (081.39   38   68)
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KULTUREEL   FRONT
driemaandelijks  ±ijdschrift
5de  jrg.   nr.   20

febr.   81.

Verantwoordelijke  uitgever :
M.   van  Kerkhoven,
Sanderusstraat  15,
2000  Antwerpen,   Belgie.
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