
bewapening '81
Een woord met zes lettergrepen 
zoals bewapeningswedloop is dan 
wel practisch voor de journalist, 
de modale student verkiest vaak 
lichtere kost. Schamper brengt 
nu op lichte voet koude oorlog 
gedurende 3 jaar. Wekenlang op 
de tweede pagina.

remakes
Vooraleer 'Remake-Remodel' van 
Mare Didden in november Gent 
aandoet, kent Gent zijn eigen 
remakes: 2 echte en 1 bijna. 
Hoe je tot deze conclusie komt 
leert de teaterrubriek op p.4.

er schuift entwat
Uw en mijn vertegenwoordigers 
hebben positie ingenomen in de 
studentenpolitiek. De zetels 
zijn bijna verdeeld, de stel-
lingen ingegraven. Een bericht 
van het front : alles is nog 
rustig. Pagina drie.

10.000 IN PLATOO
geen rellen
Verleden week viel ons oog op een affiche 
met het illustere getal '10.000'. En om-
dat de '10.000' nu eenmaal herinneringen 
oproept, voelden wij ons moreel verplicht 
een kijkje te nemen, bloeddorstig als wij 
zijn. Helaas, helaas, 10.000 keer helaas : 
onze bloeddorst werd niet bevredigd, onze 
dorst wel.

Het geld dat hierdoor in kas kwam,
15.000 bf, gaat integraal naar een lief-
dadig doel, zo stond op de affiche. Wat 
dat doel was, wisten de studenten-lopers 
niet. De organisatoren wel : de Rank in 
De Pinte, een instituut voor mentaalgehan-

dikapten, mag zich de gelukkige winnaar 
noemen. Mooi van die ingenieurs.
Het V.T.K. begint zijn 61° werkjaar met 
zijn tong op de grond en een gerust ge-
weten. ( ph )

Woensdag 12 oktober zette de Vlaamse Tech-
nische kring ( V.T.K. ), zijnde de ingeni-
eurs uit de Plateaustraat, een punt achter 
de viering van zijn zestigjarig bestaan.
1 Een ludieke sportaktiviteit ', meldde 
de affiche en dat werd het ook. Er werden 
toerkens rond den 'Platoo' gelopen; streef-
cijfer : 10.000, of had u dat al door ?
Per toer betaalde men vijf Belgische fran-
ken, vier toeren ineens betalen betekende 
na de inspanning een pint ( of iets anders ) 
Er werd gelopen van twee uur 's middags tot 
tie uur 's avonds. De 10.000 toeren werden 
niet gehaald : na 4500 waren de ingenieurs 
pompaf. Al bij al toch een deftige afstand 
als je weet dat één toer ongeveer 
meter bedraagt. 4500 keer zeshonderd is 
inderdaad 2.700.000 meter ofte zo ongeveer 
van Gent naar Moskou en nog wat verder zelfs 
Uitblinker was een zekere Pierre Tison: hij 
schreef 57 toeren op zijn naam, dat betekent 
34,2 km ofwel 14 pinten ende poepeloere ...
Pauwels (prof) en Bruynooghe (assistent) 
waren elk goed (sic !) voor 12 toeren. 
Sympa liepen Kint en Kuliasko ( 2xprof ) 
gezwind en in ko-stuum een toerken mee !

MORALISTEN
bijdehandse leken

-studiebeurzen- - - - - -
Laatste waarschuwing ! De aanvragen 
voor de studiebeurzen moeten voor 
het einde van deze maand ppgestuurd 
worden. Te laat is eigen schuld, 
dikke bult.
Bovendien zou het wel eens een aar-
dige som kunnen opbrengen om het 
formulier sowieso in te sturen, ook 
al heeft men volgens de cijfertjes 
op de achterflap helemaal geen recht 
op 'n beurs. Deze cijfertjes zijn te 
laag, fout, ze kloppen van geen 
kanten. Niet cijferen, maar invullen 
en opsturen !
Meer inlichtingen zijn verkrijgbaar 
op de sociale dienst, sint pieters- 
nieuwstraat 45, eerste verdiep. (FG)

Vrijdag 30 septembor 1983 besliste de 
Raad van Beheer van de Gentse rijks-
universiteit dat op maandag 3 oktober 
een nieuwe richting van start moest 
gaan die de officiële titel 'licen-
tie in de morele begeleiding' mee-
kreeg .

Een beetje historiek kan soms nuttig 
zijn om de inhoud van sommige zaken 
wat beter te verstaan. Drie jaar 
geleden kwam Prof. Van Den Enden op de 
onderwijscommissie met het voorstel tot 
de oprichting van een extra licentie in 
de lekenconsulentie, zoals die het jaar 
voordien van start ging aan de VUB.

De reden hiervoor was tweeledig, ener-
zijds het feit dat de RUG niet ten 
achter kon blijven op de VUB (als er 
dan toch zoiets bestaat als concur-
rentie, laten we daaraan dan ook maar 
meedoen), anderzijds de noodzaak tot 
opleiding van "degelijke" lekenconsu-
lenten (er waren nogal wat klachten 
binnengekomen van Gentse moralisten 
die in Brussel waren gaan verder stu-
deren) .

□ at dit voorstel onmiddellijk werd 
goedgekeurd spreekt voor zich aange-
zien er blijkbaar nogal wat jobs aan 
verbonden zijn (als tenminste niet te 
lang werd gewacht, anders gingen de 
Brusselaars met de kaas lopen).

Hoe een ontwerpprogramma dan uiteinde-
lijk een officieel programma wordt, be-
hoeft nauwelijks nog een betoog: eerst 
worden een boel voorstellen afgewezen 
in de onderwijscommissie, dan in de fa-
culteitsraad, waarna de Raad van Beheer 
beslist dat er een subcommissie van men-

sen moet gevormd worden die maar enigs-
zins iets te maken zouden kunnen hebben 
met zulk een richting, enzovoort, tot 
we drie jaar verder zijn en er einde-
lijk een licentie in de morele bege-
leiding van start kan gaan.

Wat is er dan uiteindelijk van dit 
programma geworden ?

Volgens'de morgen’ omvat het program-
ma 18 verplichte cursussen, 6 keuzevak-
ken, 90 uur seminarie, een stage en een 
proefschrift.
Dit klopt als een bus, maar mij was al-
tijd verteld dat je appelen niet bij 
peren kan optellen. Wanneer we dan alles 
herleiden tot uren komen we tot : 
verplichte vakken : 740 uren
keuzevakken : 180 uren
seminarie : 90 uren
stage : 20 uren
én een thesis.
Een optelsommetje brengt ons aan 1.100 
uren gedeeld door 60 weken (twee jaar) 
is 18 uur per week dat je in één of 
andere leszaal of op een stageplaats 
vertoefd. Reken daarbij nog je thesis 
en je komt aan een goedgevulde werk-
week .

Kijken we dan naar de lesgevers. Het 
duo Kruithof/Van Den Ende geeft maar 
liefst 7 van de 18 verplichte vakken, 
en 45 van de 90 uren seminarie.
Positief is echter wel dat er voor een 
vrij gediffersifieerd van lesgevers is 
gezocht.die zowat uit de hele universi- 
teit geronseld zijn.

Een greep uit het lessenpakket : eerste 
hulp bij ongevallen (G.Rolly), princi-
pes en methodes van de psychologische

raadpleging (Quackelbeenj, criminolo-
gie (Calewaert), grondige vraagstukken 
rond religieus leven en moraal (Thibau) 
inleiding tot de sociale agogiek met 
practica (De Bock-Faché) enzovoort.

Blijkbaar had men dus meer keuze tussen 
bestaande vakken die bij de problema-
tiek van de morele begeleider aanleunde 
dan voor politicologen (zie schamper 
nummer 173).

Ondanks het feit dat het een richting 
is die voor velen, vooral voor die-
gene die nog wat anders te doen 
hebben in het leven dan zich full-
time met hun studie bezig te houden, 
te zwaar zal zijn, en de etisch- 
filosofische vakken een monopolie 
blijken te zijn van de dienst 
Kruithof, lijkt het er toch op dat 
deze richting niet aan het zelfde euvel 
zal lijden van onvolmaaktheid van het 
eerste ogenblik, zoals dit bij vele 
andere nieuwe richtingen wel het geval 
is.

vervolg p.3

210KT.’83
Schamper start een negende jaargang. 
Sommige leden van de redactie hebben 
de vervelende traditie gevolgd na 
verloop van tijd af te studeren, zo-
dat plaatsen zijn vrijgekomen die 
door elke liefhebber kunnen ingekleurd 
worden. Geen kwalificaties vereist.
Bij drempelvrees volstaat een tele-
foontje, dan dragen we je er wel over. 
Artikels, lezersbrieven en opmerkingen 
dienen gestuurd naar bovenstaand adres. 
Naamloos is prullenmand.
Klachten over het beleid van de redac-
tie moeten gestuurd worden naar de 
voorzitter van de controlecommissie 
Meerstraat 21 te Gent.
Hoofdredactie : frank goetmaeckers 
Verantwoordelijk uitgever: filip verhoest 
schamper is het officiële universiteits- 
weekblad voor studenten van de R.U.G.
De redactie bestaat uit studenten die 
meewerken op vrijwillige basis. 
Redactievergadering elke vrijdagmiddaq 
om 13u in De Brug, St.Pietersnieuw- 
straat 45 te Gent. Eerste verdiepinq.
Tel. 25.99.39

|van de redactie;
Met een beetje geluk was het een prach-
tige, moderne mythe geweest, een ave-
rechts Oedipusverhaal : 
moe doch trots keert ene rijkswachter 
huiswaarts, alwaar hij vindt zijn schrei-
ende vrouw ter aarde geknield - want 
bang is zij en bidt tot beschermgod 
Kepi opdat haar stoutmoedige echtgenoot 
niets overkomen zou ( zo denkt de held 
di? binnen treedt ) - en spreekt haar 
troostend toe : ach liefste, treur niet, 
want goede tijdingen breng ik u, morgen 
zullen wij beroemd zijn, zal de wereld 
ons eren, want ik, uw onverschrokken 
bruidegom, alias Anatool Pistool, heb 
vanavond een schoftige misdadiger met 
een feilloos schot in het achterhoofd 
van zijn bromfiets geflikkerd. Ik heb 
de samenleving weer een stukje veili-
ger gemaakt, de wegenrustiger, het 
krematorium rendabeler. Ween niet, aller-
liefste, want morgen zal Anatool Pistool 
gepromoveerd worden tot (achter?)hoofd 
van de regionale korpsen der wredelie- 
vende rijkswachters, vrees niet voor 
mijn veiligheid, wees niet bang, want 
hebben niet immers onze makkers vandaag 
te Brussel tot de hogepriester-met-het- 
gouden-hart-en-de-ijzeren-kleppen gebeden 
voor meer veiligheid en dus meer wapens, 
zodat wij de vrede in de wereld kunnen 
schieten, neen, treur niet, liefste.
Morgen zal onze triomfdag zijn, wij zul-
len bloemen krijgen, wij hebben de chry-
santentelers verblijd en de Gazet van 
Antwerpen zal mij eren, schrijvende :
" misdadiger gevat te Hove ", te " Kerk- 
hove " zullen cynici niet zonder bewon-
dering voor mijn trefzekerheid zeggen; 
op televisie ( en later in de hemel ) 
zal ik komen en de mensen vertellen hoe 
ik dwars door de misdadige barst van een 
duozitter acht gewijde kogels heb gejaagd 
en hoe ik daarna met mijn kollega's rond 
het geperforeerde jongenslijk de rituele 
rijkswachtersdans heb uitgevoerd, hem 
verbaliserend wegens weigering de adem-
test te ondergaan. Zo sprak geestdriftig 
de held.
Anatool, Anatool, sprak wenende zijn vrouw, 
dat hij heelhuids huiswaarts zijt gekeerd 
kan mij niet meer troosten !
Wat ? Hebben de góden in uw hersens ge-
pist ? Sprak bijbels Anatool. Neen, 
ijzige man, maar dit moet ik u zeggen : 
net voor gij binnenkwaamt belde mij een 
stem uit een ziekenhuis, zeggende dat 
Patrick onze zoon te Hove neergeschoten 
werd door een rijkswachter waarin de 
waanzin was gevaren. Alsof de bliksem 
in zijn dak was geslagen, als had hij de 
zendmast van het BRT-orakel op zijn 
deksel gekregen, zo trots en fier en doel-
treffend verzond hij acht tickets 'Eeuwige 
Rijstvelden Enkel'.
0 anatool, hij schoot een blauwe boon in 
onze zoon ! Niet één, maar acht, midden in 
de nacht ! En de moordenaar - bij deze 
woorden valt de moeder weer snikkend ter 
tapijt - , Anatool, de moordenaar zijt gij, 
ik wist het al en nu weet ik het ook van 
u ! 0 verre, verre bruidegom, in mijn hol-
ster zult gij uw revolver niet meer steken, 
ga nu weg, ga nu weg, ... zei zij zacht.

Oedipus is dood, maar een mythe was het 
jammer genoeg niet. ( De les van het 
verhaal : als 1 minder wapens ' dan toch 
niet lukt, kunnen we nog altijd vragen 
om ' betere helmen )

-up with people
Up with people is een groep die 
de wereld afreist en samengesteld 
is uit jonge mensen van 'ail over 
the world' met genoeg geloof in 
den here en genoeg centen om een 
jaar zingend rond te trekken. 
Traditiegetrouw blijft de groep 
overnachten bij particulieren en 
dat is nu precies het probleem. 
Heb je nog plaats over geef dan 
een seintje op nummer 21 68 83 
of loop es binnen in het CVP- 
hoofdkwartier in de koningalbert- 
laan. Hou de nachten van 4, 5 en 
6 november vrij !



De eerste maanden van 1981 verlopen kalm. 
Alexander Haig stippelt vanbij zijn indienst 
treden een veel hardere koers uit dan zijn 
voorganger onder Carter en Reagan stuurt 
meer adviseurs naar El Salvador.
In Moskou maakt de rede van Brezhnew op het 
partijcongres het westen 2 zaken duidelijk: 
Brezhnew is zwaar ziek en Rusland wil zo 
vlug mogelijk met Reagan praten. De USA steil 
als voorwaarde tot een gesprek de ontruiming 
van Afghanistan.

april
Een maand die door de journalisten wellicht 
niet licht zal vergeten worden. Reagan wordt 
het ziekenhuis ingeschoten, de space shuttle 
Columbia verheft zich met drie jaar vertra-
ging van het lanceerplatform en de U.S. 
schroeft op indrukwekkende wijze het mili-
taire budget de hoogte in. Ondertussen ex-
perimenteert de USSR met lasers en killer- 
satellieten.
President Carter ontwierp voor 1981 een 
budget van 177 biljoen $ voor militaire 
uitgaven. Reaqan wil dit voor '82 optrekken 
tot 226 biljoen. En deze uitgave is niet 
eenmalig : de aangroep zal zich doorzetten 
tot minstens 1986 met het fenomenale bedrao 
van 374 biljoen $.
Vanuit het budget van 1982 alleen al rekent 
de Amerikaanse industrie op bestellingen van 
1.377 F/A Hornet jagers, 336 verticaal op-
stijgende vliegtuigen, 8 militaire transport 
vliegtuigen model DC10, 1388 F16 over een 
periode van 10 jaar, 8 trident duikboten,
48 Tomahawk cruise raketten, 1002 licht 
bewapende troepentransporters, 2 atoomaange- 
dreven schepen, 3 nucleaire duikboten,...
Deze plannen moeten nog het parlement door.

Ondertussen stijgt de Colunbia uit haar 
startblokken. De plannen ontstonden al in

1970 toen de NASA de opvolger 
zocht van de saturnusraket 
(die de apolloastronauten op 
de maan zette) die, indien 
mogelijk, herbruikbaar was.
Het congres zag niet in die 
plannen en weigerde de finan-
ciering ervan... tot de Air 
Force er het belang van inzag 

Het leger was bereid het project te steunen 
maar als tegenprestatie moesten wel enkele 
retouches worden aangebracht. De laadruimte 
zou groter worden (voor de omvangrijke spio-
nage satellieten) en een belangrijk deel 
van de vluchten werd prioritair ter beschik-
king gesteld van het leger dat al meteen 21 
van de 68 boekte. Het lobbyen kon beginnen 
en daar hoorde ook het traditionele schaal-
model bij dat op een buro in het Witte Huis 
Huis gezet werd, tot op een avond de laad-
ruimte openklapte, een minuscuul schilfer-
tje metaal op het tapijt terechtkwam en een 
complete weiligheidsploeg op het alarm rea-
geerde met een heuse bestorming.
De steun van het leger hielp uiteindeijk de 
budgetten door het congres, zij het met 
drie jaar vertraging. Toekomstplannen zijn 
vooralsnog 1 of 2 eigen shuttles voor de 
Air Force en een draagbare 'booster' die 
vanuit de shuttle een satelliet tot 22.300 
mijl hoog kan brengen (een shuttle bereikt 
maar 690 mijl) en lanceerbaar is vanuit de 
shuttle.
De hoogte van 22.300 mijl is van wezenlijk 
belang omdat op die hoogte de satellieten 
'stil ' lijken te hangen boven een bepaald 
punt op aarde door op precies de goeie snel-
heid mee te roteren met de aarde.
Uit de U.S.S.R. lopen ondertussen berichten 
binnen van experimenten met lasers en killer- 
satellieten als antwoord op de shuttle die 
vreemde satellieten uit de ruimte kan 'pluk-
ken' en vernietigen.
Het graanernbargo dat Carter had ingesteld 
tegen de USSR wordt na 16 maand opgeheven. 
Deze opheffing was trouwens een belangrijk 
punt uit de verkiezingscampagne van Reagan.

mei
In mei 1981 kiest Frankrijk in Mitterand 
een socialistische president, is Duitsland 
verdeeld over de verkoop van tanks aan 
Saoedie Arabië en wordt de paus neergescho-
ten.
Mitterand wordt de nieuwe president van 
Frankrijk ' De internationale be^ggerswereld 
reageert zeer negatief, maar op politiek 
vlak is de reactie eerder afwachtend.

De problemen rond plaatsing van euro-raketten zijn breder dan het welles- nietes 
spelletje. Het ruimere kader heet bewapeningswedloop en daar heeft de koude oor-
log dan weer veel me te maken.
Schamper schetst de geschiedenis van de wereld rond de beide punten sinds 1981. 
Een blauwdruk van een escalatie waarvan niemand weet op het topje van de ladder 
nog wel breed genoeg zal zijn voor ons allen.
Noodgedwongen leggen we onszelf wel beperkingen op. Vooreerst gaan we met een 
boogje rond de derde wereld omdat het beeld dan serieus gelijkenis gaat vertonen 
met de kleurtjeskubus van Rubik. Ten tweede zijn we ook maar zo vollediq als onze 
bronnen die zelf voortdurend eroD wijzen dat er weinig eerste-hand informatie be-
staat over de U.S.S.R., gewoon door een gebrek aan Russische media.

In Ottawa, op de jaarlijkse 
conferentie van geïndustria-
liseerde westerse landen, 
dringt Schmidt aan bij 
Reagan op gesprekken met de 
sovjets. Reagan verklaart dat 
in de late herfst al een ze-
kere communicatie tussen de 
supermachten moeten bereikt 

zijn. Dit zou later uitgroeien tot de 
START-gesprekken in Genève.
AmeriK' besluit de neutronenbom aan te maken. 
Installatie in Europa zou pas gebeuren mits 
consultatie van de NATO-partners. De grote 
voorstander van dit plan is Frankrijk dat 
touwens buiten NATO-verband zelf al dergelij- 
ke wapens ontwerpt.
Boven de middellandse zee vallen Lyische 
vliegtuigen twee amerikaanse F-14's aan. 3ei- 
Lybische vliegtuigen worden neergeschoten.
De US heft het embargo op van de F16 voor 
Israël dat tien weken geleden werd ingesteld.september

Mitterand bleef tijdens zijn campangne zeer 
op de vlakte rond de bewapening. De franse 

'force de frappe' die onaf-
hankelijk van de NATO opereer1 
moet volgens Francois Mitter-
and onafhankelijk blijven.
Zijn protest bij de zwakke 
respons van voorganger Giscan. 
bij de inval in Afghanistan 
liet hem heel wat Dunten 
in het Westerse kamp.

Het MX-systeem laait weer eens op in Ameri-
ka. Dit syst-em gaat uit van de premisse 
dat de USA na een nucleaire aanval van de 
USSR, nog voldoende vuurkracht moet hebben 
om op haar beurt Rusland te vernietigen.
De cruciale vraag blijft : hoe de eigen 
lanceerinrichtingen beschermen ? Niët minder 
dan 35 systemen liggen op tafel maar in mei 
lijkt vooral het model met de metrostellen 
aanhangers te winnen. Het plan bestaat uit 
4.600 silo's die verbonden worden met rails 
waartussen 200 raketten reizen, mathematisch 
bijna onvernietigbaar. Nadeel : dit systeem 
heeft een immense lap grond nodig om 4.600 
silo's op kilometersafstand van elkaar in 
te graven. Voorlopige plannen wijzen op 
Utah en Nevada. In de eerstgenoemde staat 
is niet minder dan 70% mormoons en de leider 
van de mormoonse kerk, predikant Kimball, 
verzet zich tegen de installatie. Later zal 
dit verzet zeer belangrijk blijken.
Nauwelijks een maand na Reagan wordt ook de 
paus neergeschoten. De koude oorlog wakkert 
aan door de connectie die onmiddellijk ge-
legd wordt tussen de dader en het oostblok.

regeringsleiders te laten inzien dat niet 
Israël maar wel het russisch expansionisme 
de grote bedreiging voor de Arabische landen 
De vrees dat arabische tegenakties een groot 
oorlog ouden uitlokken blijkt later onge-
grond.
De Poolse regeringstop krijgt een Russische 
boodschap die sterk analoog is aan de brief 
die naar Tjechoslowakije werd gestuur in '68 
drie dagen voor de sovjettanks Praag binnen - 
rolden. De brief hekelt de regering die geen 
praktische maatregelen heeft genomen om de 
groeiende contrarevolutie te bevechten.
Kania probeert de USSR in een publieke rede 
gerust te stellen.
Ondertussen heeft Deng Xiaoping een gesprek 
met Haig over hun gezamelijke tegenstander: 
de USSR. •
De ESA tenslotte slaagt in een eerste belanc 
rijke commerciële lancering. De Ariane ver-
trekt vanop Duivelseiland in Frans Guiana. 
Deze europese raket wordt meteen een concur-
rent van de space shuttle omdat ze in één 
vlucht de lading op de hoogte brengt die 
nodig is om een satelliet boven eenzelfde 
plek te laten 'hangen'. De shuttle kan dat 
niet.

Schmidt komt in een moeilijk parket, Egypte 
zet 1000 sovjets het land uit en de USSR 
zou chemische wapens gebruiken.
De beslissing van Reagan neutronenwapens aan 
te maken stelt Schmidt voor de moeilijke 
keuze ofwel zijn bindingen op te blazen met 
Reagdn, ofwel die met zijn achterban. In de 
US-perscirkuleert het gerucht dat dit een 
bewuste zet is van Reagan om de conservatie-
ve CDU troeven in handen te spelen bij de 
volgende verkiezingen.
Het Witte Huis bezuinigd. Defensie moet 
11 biljoen $ inleveren op het budget van 
554 biljoen voor fiscaal jaar 1983 en 1984.
Amerika zegt bewijs te hebben dat de Cam-
bodjaanse troepen Russisch oorlogsgas heb-
ben.Men onderzoekt verder de rapporten over 
gifgas in Afghanistan.
Solidariteit houdt het eerste nationaal 
congres. Ondertussen houdt het russisch 
leger oefeningen aan de poolse grens.oktober

joli

juni
Juni wordt een warme maand. Het verzet in 
Duisland tegen de plaatsing groeit in kerk- 
kringen, Israël bombar-deert de Iraakse 
kernreactor, Jaruzelski krijgt een ernstige 
vermaning uit Rusland en de europese ESA- 
raket doorstaat de vuurdoop.
In West Duitsland heeft het 2 jaarlijks 
congres plaats van de Lutheraanse protestan-
ten. Een deelnemer zou achteraf, verklaren 
dat hij het woord 'Doppelbesluss' (ee ŝt 
onderhandelen voor de plaatsing) meer gehoorc 
heeft dan de naam van Christus.
Israël bombardeert de Tammuzreactor in Irak. 
Deze reactor lijkt wel verdoemd. In 1979 
blaast een commando het reactorhart op in 
franse fabriek bij La Seyne sur Mer. Een 
jaar later op 14 juni wordt leider van het 
Iraaks nucleair programma vermoord. Nu bom-
bardeert een vloot F16 en F15 vliegtuigen 
de.bijna voltooide reactor in Irak zelf. 
Israël vreesde voor de aanmaak van kern-
bommen. Heel de wereld reageert ongemeen 
hevig.Rusland spaart de rethoriek niet. De 
US schorst de zending van de laatste F16 
vliegtuigen die klaar stonden om verscheept 
te worden.
Amerika loopt daarenboven een blauwtje op in 
de rest van het middenossten. Haig heeft net 
een pendel achter de rug in dat gebied om ie

Het MX project dreigt maar geen plaats te 
vinden om zich in te grave, Reagan draait 
bru-ssk zijn proliferatie-tactiek om en 
Mitterand kondigt wapenaankopen aan.
Het groeiend protest tegen de MX-plannen 
inspireert het congres tot de volgende op-
lossing : geen geld meer voor we meer detail: 
weten rond het hoe, wanneer en vooral waar.
Een enorme rel in het Amerikaanse leger als 
een destroyer zonder iemand de knopjes aan- 
r-akte op eigen initiatief een 'Harpeon'- 
raket afvuurt. De raket stond scherp maar 
had een niet-nucleaire lading.
In januari van dit jaar verklaarde Reagan 
dat de proliferatie-problematiek (versprei-
ding van nucleaire wapens) 'not of our 
business' is. Nu gelden andere richtlijnen. 
Om verspreiding tegen te gaan wil de US de 
die dit soort wapens willen op een andere 
wijze een gevoel van veiligheid geven : door 
militaire en economische samenwerking.
Mitterand bezoekt de britse marinebasis in 
I1e Longue en kondigt het bouwen aan van een 
7° nucleaire onderzeeër en modernere lucht- 
grondraketten voor de mirage IV.

Oktober begint met een beetje hoop om uit-
eindelijk via de MX-beslissing en de moord 
op Sadat terug te hervallen in een afkoeling 
waarbij Reagan verklaart dat een nucleaire 
oorlog die beperkt is tot één gebied door 
de USA kan gewonnen worden. In europa is de 
reactie zeer hevig.
Haig en Gromyka ontmoeten elkaar in de alge 
mene vergadering van de verenigde naties.
Dit eerste gesprek sinds Reagan president is 
(toch al 8 maand) leidt tot de afspraak voor 
de Geneefse conferentie in november.
Reagan kondigt de productie aan van de MX- 
raket. Het metro-systeem wordt verlaten en 
voorlopig worden de eerste 100 opgeslagen in 
verharde silo's van de Titan II.
Op zijn Belgisch verschuift men de beslissin 
tot 1984. Drie mogelijkheden blijven open :
' : 'Big Bird' : een nog te ontwerpen vlieg-

tuig lanceert in volle vlucht.
2 : anti bal!istische raketten beschermen de

gewone silo's.
3 : extra-diepe silo's in de bergflanken.
De Amerikaanse bommenwerpers worden vervan-
gen door de B1. Deze ultramoderne 'bomber' 
moet de overgang vormen tot de 'Stealth' 
een radarontwijkende superbommenwerper voor 
de jaren negentig.
Een Amerikaans regeringsrapport om- 
schrijft de plannen van de USSR :

ruimteraket die in laaJ- 
ruinte de shuttel overtreft 

laserwapers tegen troe-
pen en vliegtuigen.

uitbreiding van alle 
legeronderdelen.

President van Egypte,Sadat,wordt vermoord.
Miljoen vredesdemonstraten in Europa met 
als topper 300.000 in Bonn.
Reagan verklaart dat 'exchange of tacti-
cal weapons against troops' in Europa 
mogelijk is zonder een totale vernieti- 

In augustus horen we voor het eerst iets van 9in9 van wereld. Vervolg volgende
komende USA-USSR-gesprekken, Reagan besluit week> . . . ,josie abrahams

frank goetmaeckers

augustus
de neutronenbom aan te maken en Lybië gaat 
in de clinch met de US.

advertentie

verloren, jantje, blauwe broek 
wacht bij de warme snack.

De cafetaria's in studentenresto's worden 
ontmoetingspunten.
Ze blijven op van acht uur 's morgens tot 
half acht 's avonds.



STUDENTEN
SCHUIVEN

Bij het begin van het academiejaar neemt 
men in het universitair verenigingsleven 
de schade op : hoeveel voorzitters zijn 
afgestudeerd, welke militanten zijn ernstig 
beginnen vrijen, hoeven sekretaressen willen 
nu toch eens hun thesis afmaken ?
Maar tegelijkertijd begroet men ook de 
nieuwelingen : de ambitieuze jongelui die 
zich voorgenomen hebben om dit jaar ook wat 
anders te doen dan blokken, zuipen en vrij-
en, of de net bekeerde militanten die zich 
nu voorgoed aan de goede zaak willen wijden. 
Dit spelletje van komen en gaan levert heel 
wat verschuivingen op binnen het kleine, 
besloten maar interessante wereldje van de 
studentenpolitiek. En over die verschuivin-
gen willen wij het hebben. Opdat je zou wetei 
over wie we het hebben als wij inde komende 
weken d-ordrammen over de voorzitter van de 
sociale raad, de beheerder van de dienst 
studentenactiviteiten of de studentenverte-
genwoordiger in het vast buro.
Bij de echter politiekers, de verkozen stu-
dentenvertegenwoordigers, begon het schaak-
spel reeds in mei. Van de 4 studentenverte-
genwoordigers die tussen '81 en '83 in de 
raad van beheer zetelden, bleef er slechts 
één in de running. De drie anderen hadden vet 
kozen qeen kandidaat meer te zijn en nemen 
dan ook afscheid van het universitaire stu-
dentenwereldje. De man die overblijft en dus 
een tweede ambtstermijn als studentenverte-
genwoordiger aanvangt is Stanislas Ossieur, 
student derde licentie rechten en onder 
andere bekend om zijn plannen om alle stu-
denten uit andere EG-landen van de Belqische 
universiteiten weg te bannen.
Hij zetelde tijdens de voorbije twee jaar 
tevens in het vast buro, en het is helemaal 
niet onwaarschijnlijk dat hij er noq eens 
twee jaar wenst bij te nemen. In de raad van 
beheer vormt hij front met ingenieur Vande- 
pitte en veearts Miquel Stevens.
Stevens -die tijdens het voorbije academie-
jaar voorzitter was van het faculteiten- 
konvent- droomt ervan voorzitter te worden 
van de sociale raad. Hij heeft grote plannen 
voor radikale hervormingen binnen de sociale 
sector en wil dringend "grote kuis" houden

binnen de dienst studentenactiviteiten. Of 
hij daartoe de kans zal krijgen valt te be-
twijfelen. De recht voor de raapse stijl van 
Stevens heeft reeds vele beheerslui ge-
ërgerd en velen onder hen zouden liever de 
meer tactische Ossieur tot voorzitter van de 
sociale raad bombarderen. Hoe dit stukje 
touwtrekkenj tussen de konservatieve stu-
dentenvertegenwoordigers zal aflopen wordt 
deze vrijdag uitgemaakt. Dan zal de raad 
van beheer immers beslissen welke studenten-
vertegenwoordigers naar het vast buro, dan 
wel naar de sociale raad zullen trekken.
De vierde studentenvertegenwoordiger in de 
Raad van Beheer is Brigitte Caura. Zij stu-
deert geneeskunde en werd gekozen als kan-
didate van de progressieve eenheidslijst.
Ook zij wil wel naar de sociale raad, en 
wel om er een andere progressieveling,
Tij1 Maes uit de geschiedenis bij te staan 
in zijn eenzame strijd tegen Johan De 
Caluwé en Cis De Ketelaere, beiden afkomstig 
uit de stal van het faculteitenkonvent en in 
het politieke veld gesitueerd langs de 
recheterzijde.
Bij de konventen (de overkoepelende struc-
turen van de studentenverenigingen) ging 
het nieuwe akademiejaar met de klassieke 
voorzitterwissel. Klaus Formesyn (Pol & Soc) 
volgde Jean Pottie (afgestudeerd licentiaat 
in de rechten) on als voorzitter van het 
Werkgroepenkonvent. In het Fakulteitenkon- 
vent blijft de verleden jaar als plaats-
vervangende jurist Mare Rogiers (die ooit 
nog hoofdredacteur van dit blad wou worden) 
op zijn stoel zitten. Hetzelfde kan gezegd 
worden van Dirk Houtekier (Pol & Soc) die 
tot nader order voorzitter blijft van het 
wegens de NSV-affaire op droog zaad gestoken 
Politiek Konfent.
Bij VVS-Studentenvakbeweging (de overkoepe-
lende organisatie van progressieve studenten) 
volgde Pol en Soccer Geert Mareels ekonomist 
Johan Dhont op als voorzitter. 
Studentenbeheerder Eric Van Assche tenslotte 
werd opgevolgd door geneeskundestudent 
Koen Bostoen.

(TB)
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Deze week richten we onze aandacht op loon-
zakje en tewerkstelling van tandartsen en 
apothekers.

tandarts
Sinds de jaren '60 is het aanbod aan tand-
artsen zeer sterk gegroeid. Waren we in 
1960 slechts 1.092 licentiaten in de tand-
heelkunde hadden, waren er dat meer dan 
4.000 in 1981. De syndicale groepen vragen 
dan ook reeds lang een rem op het aantal 
afgestudeerden.
Het aantal ingeschreven werkzoekende tand-
artsen is evenwel niet zo groot. In 1982 
gingen 91 tandartsen dagelijks om een 
stempeltje en op meer dan 5.000 tandheel-
kundigen maakt dat nog maar 2% doppers.
Het teveel aan tandartsen moet afgeleid 
worden uit het aantal bezoeken dat een 
tandarts krijgt. De patiënt neemt in de 
meeste gevallen de beslissing om naar de 
tandarts te gaan. Een beslissing die de 
kiespijn hen wellicht opdringt, in de 
plaats van het zesmaandelijks bezoek die 
de tandartsen medisch verantwoord vinden 
om een preventieve behandeling te geven.
De tandarts heeft dus een geïndividuali-
seerd cliënteel waarbij hij niet moet 
rekenen op patiënten die doorgestuurd 
worden vanuit het ziekenhuis.
Een andere invloedrijke factor is het sys-
teem voor terugbetaling van prothesen. 
Alleen bepaalde losse prothesen worden 
terugbetaald door de ziekteverzekering 
(alleen bij patiënten boven de 50 jaar) 
terwijl de dure vaste prothesen, die 
therapeutisch als de beste oplossing 
gelden, volledig door de patiënt moeten 
betaald. Ook dit remt het aantal bezoe-
kers .
Waar de tandarts in 1978 nog een belast-
baar inkomen van 979.700 frank, was dit 
nog 930.100 frank in 1980.
Belangrijk is evenwel dat de cijfers de 
hypothese onderschrijven dat het gemid-
delde inkomen van de tandartsen stagneert 
en zelfs achteruitgaat. Het is zeer waar-
schijnlijk dat de inkomstenverdeling bin-
nen de tandartsengroep ongelijker wordt.

Het zijn vooral de jonge tandartsen die 
moelijk aan hun trekken komen.

apothekers
Voor de afgestudeerden in de farmaceutische 
‘/etenschappen ligt een waaier van tewerk- 
stellingsmogelijkheden open. De meeste 
apothekers werken in publieke apotheken.

In 1981 waren er 5.540 apotheken.In de re- 
kunnen we voor elke apotheek één apotheker 
tellen, alhoewel er de laatste jaren zaken 
zijn met een adjunct-apotheker. De vesti-
gingswet van apotheken van 1973 met zijn 
beperkingen op tewerkstellingskansen was 
vergezeld van maatregelen om zoveel moge-
lijk adjunct-apothekers aan te werven.
Hun aantal in sinds die wet lichtjes toe-
genomen tot 892. Drie vierden van de in 
België gevestigde apothekers zijn eigen-
aar van het apotheek.
Ongeveel 10% van de Belgische apotheken 
behoren tot één van de 25 apohteek-co- 
operatieven. Ook in de hospitalen heeft 
de wetgever geprobeerd meer apothekers 
aan het werk te krijgen. In 1981 waren 
er 418 apothekers met een job in de 512 
ziekenhuizen van ons land. Alles samen 
waren er in 1981 6.843 apothekers aan 
het werk in publieke en ziekenhuisapo-
theken.
Verder werken apothekers als bezoldig-
den in de industrie; 810 in 1980. Deze 
industrieapothekers hebben een indus-
triële vorming gekregen. Het is dus 
duidelijk dat meer en meer apothekers 
een industriële uitweg zoeken.
Volgens de gegevens van de RVA waren er 
in 1982 240 werkzoekenden. De verklaring 
voor dit lage getal moet gezocht worden 
in het feit dat het aantal inschrijvin-
gen aan de universiteit gedaald is in 
deze sector.
Uinteindelijk het inkomen van de apothe-
kers : stagnatie. Dit blijkt uit de evo-
lutie van 1978 tot 1980, waar het gemid-
delde inkomen van de zelfstandige apothe-
ker er als volgt uitziet: 1.171.200 frank

1°Ja UoO
Benodigdheden : een aantal ijzeren ras-
ters, tref je meestal aan onder een 
laagje beton in een nieuwbouw, enige 
nlakjes hout, jutezakken, klimafs en de 
technische dienst van de RUG. Finaal 
laat je dit alles een paar maanden 
stoven bij de afdeling architectuur van 
de faculteit van de toegepaste weten-
schappen .
Resultaat : een knusse brug-cafetaria 
die wel weggelopen lijkt uit de Linea- 
'83-binnenhuisarchitectuur-beurs in het 
sportpaleis.
Zeg nou zelf, wat kan de student meer 
verlangen. Misschien dat de prijzen 
niet te diffentieel worden of dat de 
spaghetti toch maar warm wordt gepresen-

teerd. Hoe dan ook, het blijft een knap 
stukje werk, tegen de krisis in en hele-
maal in de lijn van het vernieuwd resto- 
beleid dat de laatste jaren duidelijk naar 
voren kwam. Nieuw is dat naast de studen-
tenbevolking, nu ook de 'gewone sterve-
ling' kan komen aanschuiven aan de volle-
dig vernieuwde, verlengde, futuristische 
toog.
Verder vroeg onze correspondent de inti-
miteit van de knusse zithoekjes niet te 
verstoren.
Wie gitaar speelt en een Bob Dylan-liedje 
kent mag gebruik maken van het vrij podium 
(mét geluidsinstallatie) zonder vergoeding, 
maar met de officiële universiteitspermis- 
sie om naderhand met de hoed rond te gaan. 
Inlichtingen bij de beheerder op het eerste 
verdiep. Hoeden zelf meebrengen. (MD)

foto: fotoklas RUG

in 1978 stijgt naar 1.199.200 frank 
in 1979 en daalt lichtjes naar 1.151.100 
frank in 1980.
Het'overaanbod'van tandartsen enerzijds en 
de inkomenspolitiek heeft nog niet geleid 
tot een grote werkloosheid, maar wel tot 
een lager gemiddeld inkomen. Rinnen de 
groep ontstaat een stijgende inkomens-
ongelijkheid. Vooral de jonqeren stellen 
het met minder.
Voor de apothekers én voor de tandartsen 
die al een aantal jaren in het vak staan 
moaen we de inkomens die je hierboven 
vindt wel een stuk hoger inschatten vermits 
de lagere inkomens van de beginners de 
gemiddelden naar beneden trekken. (WN)

rP.a.sJe xan op Iop het PAS terecht als je in de 
knoei zit met jezelf, thuis, je studie, 
enz. Het PAS wil komen tot een vertrou-
welijke menselijke aanpak om via een 
gesprek klaarheid te brengen in een 
problematiek en samen naar oplossingen 
te zoeken. Je kan er terecht, elke 
weekdag van 8 tot 17.30u, St Pieters- 
pleid 7. De dienstverlening is gratis.

A»

Hoe kom je in de Schakkebroek-Wijver als 
je studeert in Gent ? Je woont in Loke- 
rent en moet naar de VUB ? En ooit als 
eens geprobeerd om van Stuivekenskerke 
naar Lueven te sporen ?
Als je vlak bij het station woont en je 
hebt een goede verbinding is er natuur-
lijk geen probleem...
Taxistop wil een aanvulling zijn op het 
openbaar vervoer. De internationale ver-
sie brak de europese grenzen open en het 
car-pool-systeem velen kostendelend en 
energiebespraend n-ar het werk rijdt.
Een eigen studentenliftservice lag voor 
de hand. De taxistopcentrale verzamelt 
nu alle gegevens in verband met vraan °n 
aanbod.
Wat kost de studentenliftservice ? Niets, 
a’s je lid bent van taxi stop en 150 frank 
administratiekosten voor de niet-loden.
Na inschrijving ontvang je een lijst met 
automobilisten met wie je eventueel kan 
afspreken. De automobilisten ontvangen op 
hun beurt een lijst met aanvragers en... 
de cirkel is weer rond !
Heb je een plaatsje vrij of zoek je een 
lift, bel dan naar de studentenliftser- 
vice : 091 24 00 23 of loon even langs:
onderbergen 51 te gent.

beheerder
Elke dag tussen 12.15u en 13.15u 
(behalve dan de maandag) is de stu-
dentenbeheerder Koenraad Bostoen in 
het studentenhuis 'de Brug', St.- 
Pietersnieuwstr. nr. 45, 1° verdiep. 
Iedereen die zich wenst aan te 
sluiten bij of geïnteresseerd is in 
een bestaande vereniging of zelfs 
een nieuwe vereniging wil. oprichten, 
kan hierrond altijd inlichtingen 
krijgen.

vervolg pi
Dat er veranderingzal moeten aange-
bracht worden is zeker, maar hoe en 
welkde zal uitgemaakt worden door de 
tijd, door afgestudeerden in de prak-
tijk, door de economische situatie 
en(of) de politieke machthebbers, 
die nieuwe kredieten ter beschikking 
zullen moeten stellen.

Een ander punt dat veel stof heeft doen 
opwaaien zijn de toelatingsvoorwaarden. 
Je hoeft immers niet noodzakelijk een 
universitair diploma in het bezit te 
hebben op voorwaarde dat je gedane 
studie (minstens A1) aanleunt bij de 
onderwezen problematiek en je een 
toelatingsproef aflegt. Daarentegen 
wordt iedereen met een kandidaats- 
diploma of een NUHD diploma toege-
laten zonder ingangsexamen.
Dit leidt tot de zonderlinge situa-
tie dat sociaal assistenten (die met 
de problematiek niet vreemd zijn), 
eerst een examen moeten afleggen, 
terwijl universitairen zoals bur-
gerlijke ingenieurs meteen de 
drempel over komen.
Wie verder nog meer inlichtingen 
wil, kan deze verkrijgen op de 
dienst, voor studieadvies, bagatten- 
straat 1B8 te gent (091/23 88 77) 
of bij Prof. Van Den Enden,
Blandijnberg 2, tweede verdiep, 
lokaal 220. (GJ)



GOED VOOR HET HART ENGELSE CLAUS 
SLECHT VOOR DE OGEN VLAAMSE HAMLET

We zijn ongeveer halfweg de jubileum- 
editie van het Filmgebeuren en de or-
ganisatie verloopt tot nu toe perfekt. 
Hoewel op het nippertje, aldus D. De 
Meyer, we krijgen bv. af te rekenen met 
problemen die we nooit kunnen voorzien 
zoals het niet tijdig doorsturen van 
copijen of het helemaal op zwier zijn 
van Oosteuropese films na de boycot 
ivm de Korea- Boeing. Zo komt o.a. 
de film 'La Veitaa' helemaal niet in 
Gent en wordt vervangen door andere 
films. Inlichtingen over het al dan 
niet doorgaan van vertoningen, ver-
traging en reservaties (soms wel no-
dig) kunnen bekomen worden in de 
ecascoop.
Chauvinistisch als we zijn, gaan we 
vanavond naar 'Brussels by Night' van 
Mare Didden. Nog eens een hoge borst 
opzetten bij het aanschouwen van 'De 
toekomst van 36' van Willem Thijssens, 
het is een originele kijk geworden op 
het Spaanse anarchisme.
Ook zullen we John Badhams 'War Games' 
niet missen. De regisseur van o.a.
Blue Thunder, brengt hier de video-
games aan de macht, of hoe een jonge 
computerfreak al spelenderwijs binnen 
komt in de grootste geheimen van de VS 
Ook de film 'L'argent' van R. Bresson 
is sterk aan te bevelen, maar evenals 
de avant-premieres komt deze film na 
het festival ook in roulatie.
Dit geldt niet voor andere films zoals 
'Exposed' van J. Tobback, een opper-
vlakkig terroristenverhaaltje met o.a. 
N. Kinski en Nourejev. Een andere een-
malige vertoning geldt voor 'Caniche' 
een exentrieke film van B. Luna (Sp) 
met een poedeltje als centrale spil.
Ook zul je dinsdagavond om 19 uur de 
laatste kans hebben om 'La Colmena' 
te gaan zien; deze Spaanse film van M. 
Camus vond ondanks de hoofdprijs in 
Berlijn '83 geen verdeler in België.
'La Colmena' is de verwijzing naar een 
café in het na-oorlogse Madrid, waarin 
de doorsnee Spanjaard al dan niet flo-
reert, hoopt, liegt en vooral zichzelf 
bedriegt. (Deze film kent enkel een 
Duitse ondertiteling).
'Moonlighting' van de Pool J. Skolimov- 
ski, is een niet onaardige film over 4 
Polen die klem zitten in Londen nadat 
de staat van beleg in hun land is afge

kondigd. Hun konfrontatie met het para-
dij slijke westen, in de vorm van een 
supermarkt, is aanleiding tot heel wat 
grappige situaties. J. Irons, de lei-

dende figuur van de vier, geeft een 
meesterlijke akteursprestatie weg.
Jack Golds 'The Red Monarch' was eer-
der ontgoochelend. Met de aangekondigde 
grote farce omtrent vadertje Stalin, 
viel niet zoveel te lachen en de zoge-
naamde dubbele bodems leken me nogal 
aan de oppervlakte te drijven.
Wie van ouderwetse musicals houdt, moet 
beslist naar 'Penniesfrom Heaven' gaan 
kijken. Ouderwets in sfeer en entoerage 
want het is een heel recente film. Een 
sentimenteel, mager verhaaltje wordt 
opgeluisterd met een aantal schitteren 
de dansscènes in jaren '30 stijl.
Na het festival zal je nog ruimschoots 
de tijd hebben om te genieten van 'Lo- 
cal Hero' van Forsyth, een prettige 
maar misschien te brave film over een 
stukje natuurschoon dat de twistappel 
wordt tussen verkoopgrage Schotten en 
een oude sentimentele oliemagnaat.
Op deze latere voorstellingen zal het 
trouwens heel wat rustiger zijn dan 
nu, waar de haast dolgedraaide repor-
ters al een week lang enkel het dag-
licht op de middag zien. Waar het 
ook rustig zal zijn is in de Skoop, 
waar je steengoeie films van 2 voor-
bije festivals kunt zien: 'De dood 
van een president' en 'Fingers', om 
20u00 en om 22u30.
Herinneren we nog even dat studenten 
voor de namiddagvertoningen reduktie 
krijgen, de prijs komt dan op 110Fr. 
Kontroleer voor je een film kiest toch 
ook in welke taal hij ondertiteld is. 
Vaak is dit in het Nederlands, maar het 
kan ook in het Frans, Engels of Duits 
zijn; soms helemaal geen ondertitels. 
Deze info vind je in het kleine fol-
dertje of in de kataloog.
Tot nu toe is het filmgebeuren een 
vrij boeiende aangelegenheid geweest 
met weinig teleurstellingen; zelfs in 
het onderaardse van de Deca, waar het 
publiek steeds naartoe wordt gesluisd, 
is het na de film prettig vertoeven: 
je snuift er de festivalsfeer op en 
kunt er zelfs bekende acteurs of aktri- 
ces ontmoeten.
Festival '83: het moment om iets te 
doen aan de gaten in je kuituur....

( j . d . )

agenda van 21 t/m 28 nkt. 1983
vrij.
Radeis: "Echafaudages",

concertzaal VOORUIT, 20u30 
(ook voor zat. 22);

N.T.G.: "Hamlet" van H. Claus naar 
W. Shakespeare, 20u00 
(ook op 22 en 23/10, zon. om 
15u00)

Meeting rond ontwapening door het 
Soc. Jeugdverbond in VOORUIT 

Vertikaal: "Butler" van E. Idle 
(lid van Monty Python)
(ook op 22, 25, 27) om 20u30 

Arca: "Wachten op Godot" van Beckett 
om 20u00 (ook op 22, 26 en 27) 

Opera van Vlaanderen:"Salomé"
muziek van R. Strauss, naar de 
novelle van 0. Wilde 
cm 19u30 en zon. om 15u00 

Arena: "Mahagonny" van Brecht-Weill 
om 20u15 (ook op 22, 23)

zat.
"De Bijloke in foto's" tentoonstelling 
over het Bijlokeziekenhuis, 
oud en nieuw, in het nieuwe zie-
kenhuis, Dunantlaan

zon.
Brussel: Grote anti-kernwapensbetoging
K.U.C.: Eucharistieviering om 11uÖ0 en

daarna busreis naar Brussel 
(only sight-seeing?)

din.
'Leefmilieu en industrialisatie'
ingericht door het Vermeylenfonds 

ingericht door het 
Vermeylenfonds, BRT-2 studio, 
Martelaarslaan 232, om 20u00

C. D. S.: Infodag en toespraak van
J. Van Hecke, Lange Kruisstr. 4 
om 19u00

Dana Reitz: Solodans (USA)
VOORUIT, concertzaal om 20u30

Area: Parapsychologie met experimenten 
om 20u00

woe
Proka, Zwarte Zaal: "Leonce en Lena" 

van G. Büchner om 20u00,
(ook op 27/10)

Na de maratonvoorstelling van Jan Fabre: 
'Het is teater zoals te voorzien en te ver-
wachten was' welke 8 uur duurde en plaats 
vond in een afgeladen volle PROKAzaal, 
maar gaandeweg wel leegliep en waar het pu-
bliek iets te vroeg voor de akteurspresta- 
applaudisseerde, is uw toneelrecensent met 
een volledig bevredigd gevoel het weekend 
ingetuimeld. Zodoende miste ie een opvoe-
ring van "FREULE JULIE" in teater Contro-
verse, gebracht door het groepje akteurs 
rond regisseur Mark Vankerkhove. Volgende 
keer beter, en dit geldt ook voor die 3 
akteurs, want zij hebben 2 avonden na een 
niet kunnen/willen spelen door een te ge-
ringe publieke belangstelling. Voor de 
mensen die interesse hebben voor dit toch 
best op papier boeiende stuk van Strind- 
berg, bevindt teater Contoverse zich in 
de Burggravenlaan 87 en wordt er nog ge-
speeld op 21, 22, 27, 28, 29 okt. telkens 
om 20u00 stipt. Voor de teaterliefhebbers 
vertel ik nog even dat Vankerkhove met 
zijn tweede produktie: "De voetwassing" 
in het teatertijdschrift ' ETCETERA' 
kwam en daar een interview had met Theo 
van Rompay.

volgende:" Zelf niet helemaal tevreden met 
de Hamlet van vorig seizoen, werd liever 
dan blikschade te repareren uiteindelijk 
gekozen voor een totaal nieuwe aanpak.

Zo werden nieuwe regieconcepten uitgedacht, 
uitgetest en -gevochten worden, een nieuw 
decorbeeld bedacht en uitgevoerd, rezen er 
onvermijdelijk nieuwe technische, artistie 
ke, organisatorische en nog veel meer ande 
re problemen. Alles gloednieuw dus, buiten 
de prachtige tekst van Hugo Claus, waaraan 
op één enkele komma na niets veranderd is, 
maar dat hoefde dan ook niet.
Claus Hamlet was een getrouwe reproduktie 
van Shakespeare met de adem van onze tijd, 
de ogen en de polsslag, met minder maar 
even mooie tekst, minder en dus complexer 
personages, hetzelfdeverhaal verteld met 
andere woorden, met dezelfde woorden een 
lichtjesander verhaal."
Zoals toen blijkt nu het NTG terug 
te geloven in een boeiende voorstelling; en 
waarschijnlijk zal dit ook zo zijn, is het 
niet enkel een ezel die zich.tweemaal 
stoot aan dezelfde steen? De regie is in

Voor mensen die met het Gentse teater 
bezig zijn, moet het ook al opgevallen 
zijn dat er plots 3 produkties zijn, 
die in zekere zin "remakes" zijn. In zeke 
re zin is juist, maar ook te weinig, om-
dat er 2 echte remakes zijn: "HAMLET" en 
"RODE OOGST", de ene in het NTG, de ande-
re in het Nieuwpoortteater. De derde 're-
make' zou ik wel "WACHTEN OP GODOT" kun-
nen noemen, deze zeer behoorlijke opvoe-
ring (in Arca) kan ergens in verband ge-
bracht worden met de vorig jaar gespeelde- 
produktie "Eindspel". Beide stukken zijn 
afkomstig van dezelfde auteur (de nog 
steeds levende Beckett), gespeeld door de-
zelfde hoofdacteurs: Julien Schoenaerts en 
Jo Demeyere ( zelfs in een bijrol komt 
Mark Verstraete 2maal voor, en telkens 
heel goed) en ten derde werden beide stuk 
ken geregisseerd door Walter Tillemans. 
Voor iemand die "Eindspel" dus zag, kan 
"Wachten op Godot" als een herhaling over-
komen, toch heeft "Wachten .." een rijkere 
inhoüd, poëtischer en speelser. Zo is J.S. 
i/eel genietbaarder nu in zijn rol van de 
steeds filosoferende Vladimir, en kan J.D. 
boeien in de rol van de tragi-komische 
Estragon. Reserveren is gewenst, en dit 
doe je in de St. Widostraat, 3.
Over de remake van "Hamlet" van Hugo Claus 
naar Shakespeare kwam in de persmap het

handen van Hugo Claus, Walter Moeremans 
en Frans Redant. Acteurs zijn: Hugo van 
een Berghe, Chris Boni, Jos Verbist,
.1 ippe Claes, en anderen...
. Le andere remake is "De Rode Oogst", 
tekst en regie zijn van Arne Sierens zelf. 
Hij heeft ten opzichte van de vorig sei-
zoen gebrachte voorstelling dezelfde tekst 
gebruikt, met inbreng van enkele liedjes, 
maar wel met een totaal ander spelconcept. 
Tevens werkt hij nu met een totaal profes-
sionele groep acteurs. Het is een herinter 
pretatie geworden, die rijker en symboli- 
scher is. Volgende week plannen we trou-
wens een interview met Arne Sierens.
Het gegeven is eenvoudig: de heerser van 
een niet nader bepaald land wordt naar het 
leven gestaan door zijn eigen vrouw, die 
uit frustratie een verhouding aangaat met 
de neef (en legerkapitein) van de heerser. 
De premier wordt met de belofte van ambts 
verlenging in het complot betrokken. Het 
geheel wordt een groteske satire op macht 
en corruptie, een kinderspel waar niemand 
zal overleven. De dood regeert namelijk 
over allen.
Voorstellingen vinden plaats in het Nieuw 
poortteater, Nieuwpoortstraat op 21, 22,
23, 28, 29 en 30 okt. Begin: 20u30.

(jan van winckel)

de specialist van het 
wetenschappelijke boek

J. STORY-SCIENTIA 
pvba

p. van duyseplein 8 
tel. 891/25.57.57

Wat biedt je een

KB-Studentenrekening... ?

■Ie eigen ZICHTREKENING 
Je eigen DEP0SIT0BOEKJE 
Je eigen BANCONTACT-KAART

SS KRED IETBA N K

De bank waar je meer aan hebt 
Service begint bij het betere onthaal

b f e  H E T  LA ATSTE N IE U W S

grondige informatie 
en
de achtergrond van 
de gebeurtenissen 
in de actualiteit

onovertrefbare
sportberichtgeving

f c t  HET LAATSTE NIEUWS
de grootste krant van het land


