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I J Z E R
Smeden terwijl het heet is, dacht 
onze correspondent en schreef 
zijn vrij gedacht over een ten-
toonstelling die al jaren te laat 
komt : wat nog bruikbaar was is 
al lang gesloopt en gesmolten.

S T A A L
Rustig blijft het hier wel aan ue 
universiteit ! Al dachten de or-
ganisatoren van het staaldebat 
wel iets aan te doen. Een ver-
slag De vlam in vuurvaste pan?

U R A N I U M
Of is het plutonium ? Onze wa- 
penexpert haalt de schouders op. 
De koude oorlog op de tweede 
pagina daalt onder het vriespunt 
in 1983 als in Genève de heren 
elkaar in november al gelukkig 
nieuwjaar wensen..

GRAVENSTEENFEESTEN 
helden-of zuipfestijn?

Diep achteraan in het brein van en-
kele Gentse studenten groeide dertig 
jaar terug het idee om het Graven-
steen te bezetten. De reden van die 
’bezetting’ is al verdwenen in de ge-
schiedenis maar de heldendaad werd 
jaar na jaar gevierd met de ’Graven-
steenfeesten’.
Het beleg werd niet zo direct geap-
precieerd door de Gentse politie 
(zelfs toen al in hoge mate diploma-
tisch aangelegd) die er meteen de 
brandweer bijhaalde om de kantelen 
te bestormen volgens aloud gebruik 
met ladders en krijgsgetier.
Maar wat in de Middeleeuwen niet 
wou lukken, bleek een evengroot 
karwei voor de stadsdiensten dertig 
jaar terug. De studenten hielden 
stand.
De lansen werden uitgerold en de be-
zetters kwamen van de regen in de 
drop. Kletsnat, maar met een heiden-
ovatie van de massa toeschouwers 
die dergelijke maneuvers niet meer 
hadden meegemaakt sinds WO II , 
werden ze buitengeleid door de 
politie.
De Gravensteenfeesten, een
begrip in de studentenkuituur, ont-
aarde in een ordinaire zuippartij die 
zelfs niet meer het illustere casino 
haalt, maar moet schuilen onder 
een tent-zeil op het sint-pietersplein.

Nog een vijftigtal oudstrijders kon 
men zo gek krijgen om de koude te 
trotseren en door de verlaten straten 
rond te springen in jutezakken.
Wat is pijnlijker ? Helemaal geen gra-
vensteenfeesten meer ? Of wat chiro- 
truken die in niets nog lijken op de 
groots opgezette feesten van pakweg 
tien jaar geleden ?
De schuld ligt natuurlijk bij de bezet-

ters van toen. Zij hadden kunnen 
voorzien dat de moderne universitair 
Het zal wel weer protesten regenen 
van de zeldzame studentikozelingen 
maar 1 barometer hebben ze alvast 
tegen; als zelfs de persfotografen 
geen brood meer zien in dit ’feest’, 
maar liever massaal hun pelikule wa-
gen aan scholieren die diezelfde dag 
naar het stadhuis opstappen om meer 
fietspaden te eisen, tja, dan is het 
slacht gesteld met onze gravensteen-
feesten. Een foto van tien jaar gele-
den konden we wel nog krijgen.
beleefd bedankt voor een zuippartij 
in het putteke van de winter. (FG)

EEN DAG STAAL 
vlaming en waal

Woensdag 23 november, staaldag 
voor KRASS en VVS. Een mooi pro-
gramma voor wie al wat meer wilde 
weten over de staalcrisis. Het begon 
met een bezoek aan Sidmar, Vlaan- 
derens pronkstuk op het gebied van 
staal, ’s Namiddags stonden videover- 
toningen met de nodige informatie 
op het programma en de top of the 
bill moest het grote staaldebat wor-
den: om 18.00u in de Blandijn.

Het bezoek aan Sidmar was voorbe-
houden voor slechts 25 personen, 
meer ineens willen ze er niet binnen-
laten (ze hebben nochtans helmen en 
stofbrillen genoeg). Gevolg was dat 
alles reeds zeer vroeg volgeboekt was, 
niemand kon er nog bij. Van de 25 
ingeschrevenen kwamen er slechts 21 
opdagen: 4 plaatsen over dus. Had-
den we het maar geweten... Het be-
zoek zelf bleek uitermate interessant 
en indrukwekkend.

’s Namiddags video dus, doch de ap-
paratuur liet het afweten. Techniek

kent geen grenzen, weetje wel. Bleef 
dus over: het debat.

Zo’n honderdtal studenten bleken 
geihteresseerd: bevredigend voor een 
dergelijke materie die zich niet zo-
maar laat verorberen. Deelnemers 
waren G. VANDERSMISSEN (FGTB 
Luik, directeur van de ’Fondation 
André Renard’), E. MAES (staalkom- 
missie SP, kabinetchef bij De Wulf, 
Vlaamse Deelregering), D. GOE— 
MAERE (arbeider Sidmar, PvdA), J. 
DUPRE (volksvertegenwoordiger 
CVP, ’staalexpert’). Moderatrice (of 
hoe zeg je dat) was Maria DE 
WAELE, assistente bij Gaus en ook 
staalexperte of toch op z’n minst 
zéér zéér goed op de hoogte van hoe 
alles reilt en zeilt (of dat precies niet 
doet) binnen en rond de staalsektor.

Vóór de pauze werden twee vragen 
aan de deelnemers gesteld: Wat zijn 
de voornaamste oorzaken van de hui-
dige staalcrisis ? en ’Hoe ziet U de 
toekomst van het Belgische staal, in-

zonderheid van Cockerill-Sambre ?’ 
Elk 15 minuten de tijd, Dupré mocht 
beginnen. Dat kon hij nauwelijks 
want terwijl de cassetterecorder voor 
de neus van Dupré geplaatst werd, 
viel de stekker uit en tuimelde een 
(glazen, dus klingeling) glas op de 
grond. De moderatrice onder tafel 
om aan het euvel te verhelpen, de 
toehoorders onder de banken van het 
lachen. Na deze geanimeerde start 
(her)begon Dupré zijn betoog.

Schamper is het officiële univer-
siteitsblad van de R.U.G. De re-
dactie bestaat uit studenten die 
meewerken op vrijwillige basis. 
Redactievergadering elke vrijdag-
middag om 13.00u in De Brug, 
St.-Pietersnieuwstraat 4 5,Gent.
Eerste verdieping. Tel. 25.99.39 
Artikels, lezersbrieven en opmer-
kingen dienen gestuurd naar bo-
venstaand adres.Naamloos is 
prullenmand.
Klachten over het beleid van de 
dactie moeten gestuurd worden 
naar de voorzitter van de contro-
lecommissie, Meersstr.21 te Gent 
Hoofdredactie : Frank Goetmaec- 
kers. Verantwoordelijke uitgever : 
Filip Verhoest.

redaktioneel
Trouwens, nu we het er toch over 
hebben, waar gaat het eigenlijk om ? 
Onder dit motto ging onlangs een 
denkbeeldig debat door waaruit hier 
een aantal verpletterende cotaten:

Zoals u weet, meende een der spre-
kers, is de minister van Buitenlandse 
Zaken van België veel belangrijker 
dan de minister van Buitenlandse Za-
ken van Amerika, omdat België nu 
eenmaal veel meer buitenland heeft 
dan Amerika.

”lk geloof in God ! ” repliceerde 
Theo gevat.
Waarop de spreker herhaalde dat hij 
net gezegd had en vroeg of er geen 
tandarts in de zaal was die op dit on-
derwerp eventjes wou doorboren. 
Theo zei dat hij in God gelooft, maar 
theoloog, zei iemand.
Theo loog niet, zei een ander, wat 
Theo zei vind ik vrij zinnnig.
Onder ons gelegd en gelegen, onder-
brak een fabrieksdirecteur, die secre-
taressen zijn ook niet meer wat ze 
vroeger waren.

De tandarts vond dit een onkies on-
derwerp.
Het word tijd om eens over iets an-
ders te praten, merkte een horloge-
maker op om kwartz over elf. ’Wij 
worden hoe langer hoe pienter’, vond 
een student.
’God is ook aanwezig in mij’, begon 
Theo weer. Alleen in mei ? vroegen 
de anderen.
Tn jullie dat weet ik niet, maar in ie-
der geval in mij !’ zeide Theo. ’Als hij 
er in mei en in juli is, zal hij d’er wel 
heel het jaar zijn zeker ! ’ veralge-
meende de inductivist in het gezel-
schap.
’Wat u zojuist zei vond ik zo ver-
keerd dat...’ — ’ja maar, zei ik het nu 
juist of zei ik het verkeerd ?’verwar-
ring, verwarring alom. Na een poosje 
stond iemand op die iets zinnigs wil-
de zeggen (want excentriek WciS hij) 
en hij zegde: ’De tragiek var het 
marxisme is dat het zo veel pi iffen 
heeft voortgebracht en zo weinig 
briljante voetballers...hoewel de link 
tussen beide ’sporten’ makkelijk te 
leggen was geweest, omdat beide dis-
ciplines nu eenmaal steunen op het 
principe van de winstvoet.’
’Ja ja, en in allebei worden mensen 
geregeld vervangen ! ’ sneerde iemand 
ter rechter zijde. Intussen had de 
horlogemaker in de zaal een anaes- 
thesist gevonden. Zij zaten aan een 
tafeltje te praten en vormde samen 
een prikklok.

Het denkbeeldige debat liep naar zijn 
al even denkbeeldig einde, toen een 
oude postbode het woord vroeg en 
op deze ontroerende, zij het ietwat 
cryptische wijze de samenkomst be-
sloot: ’Stel dat die van 9800 hier bin-
nen 9810. Zij 7780 hier 7000 3530, 
vooral 2300, moeten we dan terug 
9800 of 8300 ? En als we het nu 
eens niet 5000 en 2120 ? Want im-

mers wie 2610 zijn en zich niet ver-
dedigt, zal maar 8500 zijn ! ’ (volgen-
de week zullen we voor degenen die 
geen enkel postnummer van buiten 
kennen de profetische woorden van 
de postbode Vertalen’.)
Denkbeeldige Groetjes



WAT VOORAFGING

De koude oorlog kreeg de voorbije 
jaren een punch met het naderen van 
1983, het jaar van de plaatsing. Het 
jaar 1982 bleef merkwaardig kalm:, 
alle partijen konden tijdens deze a- 
dempauze positie innemen en vech' 
ten om de gunst van de publieke opi 
nie.

HET OVERLEG

Het debat rond de euro-raketten 
startte met het USSR- voorstel om 
alle arsenalen in Europa te bevriezen. 
Enn nogal doorzichtige truuk: alle 
opgestelde SS20’s bleven netjes staan 
en noch Kruisraketten, noch Per- 
shings zouden op die manier in Eu-
ropa aankomen.
Maar de USSR had blijkbaar het mo-
nopolie niet op onhaalbare voorstel-
len: Reagan lanceert de zero-optie. 
De USA plaatst geen enkele raket als 
Andropov alle 350 SS20’s ontman-
telt.
De sovjets verwerpen de zero-optie 
onmiddellijk. Het laat hen geen te- 
gengewicht tegen de Franse en Britse 
onafhankelijke kernmacht. Maar het 
NAVO-blok stelt daartegenover de 
vraag of die lanceerinstallaties wel de 
moeite waard zijn om zoveel heisa 
rond te maken.
De Franse raketten (18 landraketten 
en 5 onderzeeërs met elk 16 stuks) 
hebben een reikwijdte van 1800 mijl, 
nauwelijks voldoende om Moskou te 
raken. De Britten dreigen met 4 subs 
met elk 16 polarisraketten.

Conlusie: de sovjet- optelsom heeft 
militair geen grond. Het is een louter 
politieke zet om West-Europa te ver-
delen. Maar de Russen blijven erbij 
dat ze door de zero- optie in West- 
Europa in hun blootje staan tegen-
over 162 raketten, en lanceren een

Yuli Kvitsinsky

Maar echt overtuigend klinkt het niet 
want de mobiele lanceerinstallaties 
zijn in crisissituaties in geen tijd te-
rug op hun originele plaatsen.
Het Westen weigert en het Oosten 
dreigt op te stappen en zelfs de USA 
met gelijk waardige wapens te bedrei-
gen als de plaatsing er komt. Orgakov 
chef van de generale staf, insinueert 
dat de USSR rond de USA duikbo-
ten kan leggen die precies dezelfde 
slagkracht zullen hebben als de Euro- 
raketten.
Deze arsenalen, zegt men in het NA-
TO kamp, zijn gewoon onvoldoende 
voor een first- strike en bovendien 
niet akkuraat genoeg om militaire 
doelwitten doeltreffend uit te scha-
kelen.
ONVERZETTELIJK

Ondertussen moet Reagan kritiek 
slikken op het eigen front: De Ame-
rikaanse pers kan niet meer rond een 
tegenspraak; enerzijds herhaalt het 
Witte Huis voortdurend haar wil tot 
onderhandelen, anderzijds houdt 
men vast aan een volstrekt onaan-
vaardbare zero- optie. Zelfs de onder-
handelaars Nitze (USA) en Kvitsin-
sky (USSR) botsen op deze impasse

maar die zijn, in tegenstelling tot de 
SS20’s, niet apart te richten. 
Ondertussen verlopen weken en 
maanden en het Sovjet-ultimatum 
nadert. De aankomst van de Euro-ra-

De beperkte nucleaire dreiging.

Daarover volgende week meer in het 
laatste deel : ’Het Verschil Tussen 
Een Nucleaire Mortier’.

tegenvoorstel: op 160 SS20’s na (on-
geveer het aantal Britse en Franse sa-
men) worden alle lanceerinstallaties 
teruggetrokken achter de Oeral.

en proberen tot een vergelijk te ko-
men, ook al steunt hun regering hen 
daar niet in. Minder SS20’s in ruil 
voor het niet installeren van Pershing 
2- raketten die trouwens niet eens 
Moskou kunnen bereiken. Beide on-
derhandelaars worden op de vingers 
getikt. Amerika wil alle SS20’s weg 
en Rusland wil ook de Kruisraketten 
niet zien installeren.

Tuusenvoorstellen worden een na 
epn verworpen, maar eventjes lijkt er 
een doorbraak in zicht als Andropov 
in mei ’83 toestemt om niet het aan-. 
tal raketten te tellen, maar wel het 
aantal kernkoppen. Al moeten we er 
direct bijzeggen dat dit neiuwe pro-
blemen zal oproepen. De USSR blijft 
de Britse en Franse kernmacht incal-
culeren, maar hoe worden de Britten 
in het tabelletje gezet ? De polaris-
raketten hebben wel 3 kernkoppen

ketten in Engeland en de toestem-
ming van het Westduitse parlement 
om tot plaatsing over te gaan leidt 
onmiddelijn tot het verlaten van de 
onderhandelingstafel door de Rus-
sische delegatie.

De installatie in Europa vordert el-
ke dag. De gesprekken zijn gestaakt 
nog voor een haalbaar voorstel op ta-
fel kwam.
Het eerste probleem is nu niet een 
haalbaar compromis tussen de twee 
grootmachten rond ontwapening 
maar een aanvaardbaar uitnodigings- 
kaartje dat hen terug naar Genève 
lokt. En dit zou wel eens zo onover-
komelijk kunnen lijken dat de onder-
handelingsstrategie driastisch kan 
omslaan. Van een wil tot onderhan-
delen, naar een poging om het eigen 
gezicht te redden bij de eigen bond-
genoten.
Het belooft een koude winter te wor-
den. (FG)

De serie loopt op haar laatste benen 
maar als het een troost mag wezen: 
De problemen hebben hun tijd nog 
lang niet gehad.
Moraal van het verhaal . op nauwe-
lijks een paar jaar tijd hebben een to-
taal andere strategie zien geboren 
worden. De totale vernietiging is niet 
meer de hoofddreiging. De precisie 
en de beperkte slagkracht van de mo-
dernste wapens zijn de ouders van 
een nieuwe manier van oorlogvoeren.

aanbeveling. Voor Foto klas moet je 
geen lidgeld betalen; de reagentia en 
vergroter staan graties ter beschik-
king van iedereen.

Je kan contact opnemen via de stu-
dentenbeheerder (in ’t studenten-
huis; rechts afslaan, bij het binnen-
komen van het restaurant De Brug), 
via het studentensecretariaat (idem) 
en natuurlijk door eens binnen te lo-
pen. Je vind de doka op de tweede 
verdieping in datzelfde studenten-
huis, en we zijn open iedere di en do- 
avond van 20.3Ou.

eigenlijk zou ik stilaan 
wat moeten blokken...

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

FOTO
Juicht, fotominnende zonen en doch 
ters van Vlaanderen, want op dinsdag 
22.11.83 opende fotoklas weer zijn 
deuren. Fotoklas is een deel vbn het 
Kultureel Konvent, een verzameling 
studenten met als gemeenschappelijk 
raakpunt de interesse voor fotogra-
fie. Voor de geïnteresseerden staat er 
een volledig ingerichte donkere ka-
mer ter beschikking.

Fotoklas is geen school, hoewel het 
vormensd aspekt wel belangrijk is: 
beginnenden worden ingeleid in de 
fotografie en het doka-werk .Enige 
inzet is hierbij wel nuttig;niemand 
gèeft graag les aan een groepje indi-
viduen die er alleen op uit zijn hun 
vakantiekiekjes of de fotokes van ’t 
lief tegen verminderde prijs af te 
drukken.

Konkreet gezien:wat heb je nodig? 
Dat is liefst een eigen vod of zeem, 
je eigen materiaal (papier e.d.,begin-

nelingen kunnen in beperkte mate 
met het aanwezige materiaal wer-
ken) en voor de smossers onder ons 
een labojas of iets dergelijks. Verder 
natuurlijk een fototoestel van-om- 
het-even-welk-merk-en-prijs. Als de
goede foto’s niet in JEZELF zitten, 
krijg je ze ook nooit uit een toestel. 
De dames en heren die zich eventueel 
minachtend zouden willen uitlaten o- 
ver andermans (goedkoper) mate-
riaal, worden vriéndelijk verzocht ge-
woon weg te blijven. Geduld, en-
thousiasme en de bereidheid om in 
een groep te werken strekken tot



STAAL (vervolg]
Oorzaken van de staalcrisis ? Hele rij-
en vol: de afzetcrisis, de concurren-
tieslag, de veroudering, de energiecri-
sis, de overcapaciteit, DE crisis... Be-
langrijk was, aldus Dupré, ook over 
de grenzen heen te kijken. Verder 
had hij kritiek op de staalplannen 
van Claeys die volgens hem veel te 
duur uitvielen, op de fusie Cockerill- 
Sambre die een louter politieke be-
slissing was, wars van economische 
motieven. Dupré stelde tevens de 
vraag wat met het ’plan Gandois’, dat 
eigenlijk een industrieel schema is, 
moest gebeuren. Tenslotte pleitte hij 
voor een feitelijke regionalisering van 
de nationale sectoren waarbij hij op-
merkte dat ook Vlaanderen zijn pro- 
bleemsector heeft: de Kempense
steenkool. Op een stille, duidelijke 
en gezapige manier waren wij binnen-
geleid in het kluwen van problemen 
rond het staal.
Vervolgens kwam Goemare aan het 
woord: een betoog van ijzer en staal 
tegen holdings, tegen het kapitalis-
me, voor de nationalisatie. Wat de 
oorzaken betrof verwees Goemare 
naar Dupré (wat de anderen ook de-
den) maar hij legde andere accenten. 
Het kapitalistisch systeem had een o- 
verproduktie tot gevolg gehad, de 
holdings hadden hun hopen winst 
binnen en trokken zich geleidelijk 
aan terug uit de bedrijven. Om dat te 
staven verwees Goemare naar 
Gandois himself en zijn uitspraak dat 
het staal in Wallonië toch nauwelijks 
2000 zal halen. Oplossing zag hij in 
de nationalisatie van staal, energie, 
banksektor... Na nog even uitgehaald 
te hebben naar Martens V, naar RAL 
(en naar ’arbeiderregering’) en naar 
heren als Frère was Goemares tijd op 
en was het de beurt aan Maes.

Weerom de zelfde rij oorzaken om te 
beginnen, dit keer wel mooi inge-
deeld in strukturele en conjuncture-
le. Daarnaast vond Maes het spelletje 
dat de CVP speelde ’crimineel’: ze 
keurden de plannen van Claeys mee 
goed en belettenvervolgens de uit-
voering ervan. Volgens Maes werd 
het staaldossier gebruikt om de SP 
uit de ̂ regering te wippen. Het con-
tact met de banken lukt met de CVP- 
SP regering niet, Martens V slaagt 
olots wel in dit opzet. Daarnaast 
haalt Maes efkens uit naar de vak-
bonden die volgens hem de verkeerde 
vijand gekozen hebben in hun strijd 
voor het behoud van de werkplaatsen

Cockerill-Sambre kende zowat één 
sociaal conflict per dag, zei ie, en dat 
bevordert niets. Vandersmissen zit 
hier te schudden van ‘Nou nou’, Goe-
mare steekt grinnikende de duim 
omhoog.Cockerill-Sambre is een 
‘niet-bedrijf’: het gevolg van 10 a 15 
fusies met alle gevolgen van dien : 
transport binnen het bedrijf* veel te 
duur, kader veel te groot, ondoor-
zichtige bureaukratie, aldus Maes 
Het referendum vond Maes een nut-
teloze provocatie^ de regionalisering 
niet goed in het belang van Vlaande-
ren en zijn mijnen.Opmerkelijk was 
de uitspraak : ‘Staal produceren kan 
iedereen, zelfs de negers in Afrika ; 
kwestie is van het te verkopen.’

Tenslotte kwam Vandersmissen aan 
het woord, in het frans. Ook hij ver-
wees voor de oorzaken naar de vorige 
sprekers maar had het daarbij over de 
boycot van Cockerill-Sambre door de 
Vlaamse politici. De verantwoorde-
lijken voor de slechte toestand van 
CS was ook de schuld van Vlaande-
ren dat wel geld kreeg voor zijn cri-
sissectoren omdat zij sogesegd wel 
aan de gestelde voorwaarden volde

den.Vandersmissen wijst erop dat 
ook Wallonië voldoet doch dat het 
nooit welletjes wordt met de voor-
waarden aan Wallonië gesteld. Het 
voortdurend groeiende verlies van CS 
( nu zowat 10 miljard ) was te wij-
ten aan het blijven wachten op de 
uitvoering van een rij plannen.De 
motor om dat te doen ontbrak, vol-
gens Vandersmissen.

Na deze 4 standpunten mochten de 
sprekers nog even repliceren : Dupré 
wees Vandersmissen erop dat Wal-
lonië wel reeds gelden had gekregen 
en ruim voldoende. Hij verweet de 
syndicalisten dat ze conservatief wa-
ren door steeds maar te hameren op 
het behoud van Cockerilll in zijn 
huidige structuur : dat men niet al-
leen moest produceren maar ook» 
verkomen. Dat laatste bedoeld tegen 
Goemare .Goemare zei daarop dat het 
een belachelijk truukje was van de 
politici uit de burgerij om de syndi-
calisten conservatisme aan te wrijven

en dat de SP als socialisten ( als reak- 
tie op de uitlatingen van Maes) veel 
te weinig aan de kant van de arbei-
ders stond.Maes argumenteerde met 
de economische regel ‘ produceren 
OK, als men maar verkoopt ’.Vander-
smissen sprak volgens Maes veel te 
eufemistisch, Dupré te integer. Ten-
slotte had hij het over het verschil 
tussen een taalgrens en een econo-
mische grens. Vandersmissen mocht 
dan ook nog zijn zegje doen: een 
pleidooi voor reconversie in Wallonië 
zonder daarom die in Vlaanderen te 
willen tegenhouden.

Tijd om even te pauzeren en lustig te 
vertellen, althans dat deden Dupré, 
Vandersmissen en Maes. Na de pauze 
kwamen de vragen aan bod. Terwijl 
het eerste deel van het dabat ge-
spaard was gebleven van veel techni-

sche details, bleek dit moeilijker voor 
de antwoorden op de vragen. Van-
dersmissen werd gevraagd naar de 
verschillen tussen FGTB-Luik en 
FGTB- Charleroi en antwoordde dat 
die veroorzaakt worden door belan-
gen. De rest van het antwoord ging 
over de verschillendtussen de 2 
staalbekkens met alle technische de-
tails vandien.

Een interessante vraag werd gesteld 
rond de we re ld behoefte aan staal. 
De vraagsteller vroeg zich af hoe het 
mogelijk was dat men geen kopers 
meer vond in bijvoorbeeld Beiroet, 
Tripoli, Iran waar alle trams en tram-
lijnen nu zowat verdwenen zijn. Du-
pré antwoordde dat het Belgisch 
staal te duur werd, dat tengevolge 
van de crisis alles te duur was en dat 
produceren nog altijd verkopen en 
dus betalen betekende. Dat was 
blijkbaar niet wat de vraagsteller wou 
horen : het betrof volgens hem de 
schandalige contradictie tussen de 
reuzebehoefte aan staal van de ont-
wikkelingslanden en de lage vraag er-
naar wegend de prijs en het gebrek 
aan middelen. Omdat dit een Noord- 
Zuid probleem was, werd hierop niet 
verder ingegaan.

Vele vragen volgden nog, vele pro-
blemen werden nog aangesneden : 
sociale zekerheid, welvaartstaat, 
Kempense Steenkoolmijnen, energie-
prijzen... Rond kwart voor tien kon-
den wij het auditorium verlaten met 
een hoofd zo groot als datzelfde au-
ditorium, vol cijfers, namen, produk- 
tiemethodes. Iedereen had een staal-
tje van zijn kunnen getoond, geluk-
kig hadden wij stalen zenuwen. (pH)

EEN MAN VAN EIKEHOUT
’Germania’, voor mijn part een van 
de zinnigste kulturele cellen die de 
RUG rijk is, wil van geen wijken we-
ten: het jaar is geen twee maanden 
oud en daar breiden ze hun palmares 
van scgrijversgasten uit met een zeer 
interessante trofee: donderdag 17 
november kwam Cees Nooteboom in 
de Blandijn spreken en vragen beant-
woorden (dat laatste is echter altijd 
het pijnlijkste aspect van deze Ger- 
mania-avonden, zie verder). Noote-
boom, een van Nederlands veelzij- 
dogste auteurs (op 22-jarige leeftijd 
als ’wonderkind’ de letteren inge-
haald met zijn debuutroman ’Philip 
en de anderen ’) las eerst een half uur 
gedichten voor en dat was eigenlijk 
een beetje van het goede teveel. Pri-
mo lenen de meeste gedichten zich 
niet zo best tot declamatie, secundo 
rammelde Cees zijn verzen tamelijk 
toonloos en soms bijna fluisterend af 
en ten derde: teveel is teveel.

Ook fragment nummer twee, een 
zeer gedetailleerde evocatie van een 
zaal met wandtapijten in een Parijs 
muzeum, leek me een nogal ongeluk-
kige keuze in dit verband — mis-
schien is zo’n tekst (uit z’n allerlaat-
ste, in de reeks 'privé-domein' ver-
schenen boek 'Waar je bent gevallen 
blijf je ’) best LEZENSwaardig maar 
om aan te horen vond ik het niet zo 
geschikt. Nooteboom ging op een 
drafje door de bladzijden heen, bril-
letje op de neus (’ik heb vier ogen’), 
schuin aan de tafel, zo’n beetje van 
'ik heb diet nu wel allemaal geschre-
ven maar het had net zo goed van ie-
mand anders kunnen zijn', wat non-
chalant, alsof zijn eigen zinnetjes 
soms mateloos verveelden (een in-
druk die je bij Lampo bv. nooooiiit

zal opdoen..). Het derde deel was ge-
lukkig schitterend: een fragment (en 
een van de beste) uit zijn schitteren-
de roman 'Rituelen' van enkele jaren 
geleden, in mijn ogen een tien keer 
interessanter boek dan 'Het verdriet 
van België' van Cees’ grote vriend 
Claus (die hem na de voordracht

Hugo Claus

stond op te wachten). Vervolgens 
verzamelden de organisatoren de van 
te voren uitgedeelde briefjes, waarop 
de toehoorders vragen voor de auteur 
mochten noteren. Dus, na een korte 
pauze werd het weer met de knieën 
tegen elkaar en ogen dichtgeknepen, 
vol vrees de aftandse, schoolse, 
schaapachtige truttenvragen aanho-
ren, waarop de auteur zo vriendelijk 
en grappig mogelijk trachtte te ant-
woorden. Maar wat zeg je op een 
vraag als deze: 'Het valt op dat de 
dood in uw werk zo vaak voorkomt. 
Zijn er geen TOFFERE (sic!) on-

derwerpen om over te schrijven ?' 
Misschien zou het nuttig zijn om dit 
allerbelabberdste vragenuurtje wat 
meer inhoud te geven, dat er een aan-
tal mensen zich van te voren wat 
grondiger zouden inlaten met het 
werk van de uitgenodigde auteur, zo-
dat (in de vorm van een klein debat 
bv.) er toch een kans bestaat enkele 
zinnige uitweidingen bij de lezing te 
krijgen, in plaats van deze bescha-
mende onzin.

De volgende gast in J. Bernlef en 
voor zover ik weet zal deze wel iets 
minder hoffelijk reageren wanneer 
hem zulke domme kindermeidvragen 
worden voorgeschoteld.
Maar voor de rest: een hyperlovens- 
waardig initiatief. (F.A.)

De Gentse aktiegroep tegen a- 
toomwapens (GAKA) en de 
Gentse aktiegroep voor Kernstop 
(GAKS) sloegen onlangs de han-
den in elkaar bij het opstellen 
van een brochure. Titel van het 
resultaat: ’KERNWAPENS -
KERNENERGIE, VRUCHTEN 
VAN EENZELFDE BO(0)M ?’ 
Uitgangspunt is dat atoomenergie 
en atoomwapens veel met elkaar 
te maken hebben. De brochure 
handelt over de gevaren van de 
verspreiding van kernenergie voor 
de verspreiding van kernwapens, 
de verdragen hieromtrent, landen 
die kernenergie misbruiken voor 
de aanmaak van kernwapens en 
over de Belgische nucleaire indus-
trie.

De brochure is te verkrijgen te-
gen storting van 50 Bfr en 20Bfr 
verzendingskosten op rekening 
nr. 000 - 0002691 - 72 van de 
Vlaamse Vredesuniversiteit, Gui- 
nardstraat 8, of op rekening nr. 
001 - 1173197 - 58 van GAKS, 
Hoogstraat 9.

STUDIE
De onderwijsraad van de RUG - het 
adviesorgaan van de Raad van Beheer 
inzake programmahervormingen, toe-
passingen van het examenreglement, 
enz.- heeft tijdens haar eertse bijeen-
komst van dit academiejaar een pro-
ject rond studiebegeleiding goedge-
keurd. Op initiatief van Prof. M. 
Vandewalle, decaan van de faculteit 
wetenschappen, zal door middel van 
een vragenlijst en gebaseerd op de er-
varingen van studenten onderzocht 
worden waar en hoe kandidatuurs- 
studenten het meest functioneel en 
effectief in het onderwijs - leerpro-
ces kunnen begeleid worden.
Het project dat de titel ’Optimali-
sering van de studiebegeleiding in 
de eerste kan. wetenschappen’ mee-
kreeg, zou nog voor nieuwjaa ’84 
in de faculteit van de wetenschappen 
van start moeten gaan, zodat de 
eerste mogelijke verbeteringen aan de 
begeleiding van studenten voor het 
acadeliejaar 84 - 85 kunnen opge-
steld worden. Alles hangt momenteel 
nog af van de minister van tewerk-
stelling en arbeid die zijn fiat moet 
geven aan een BTK- project, waarin 
5 licentiaten en 2 bedienden zouden 
instaan voor de analyse van de enqu- 
ete gegevens en het opzet van de stu-
diebegeleiding volgens de resultaten 
van het onderzoek. (FV)

De ROMERO- stichting zoekt ie-
mand (student of werkloze) met 
belangstelling voor de politieke en 
kerkelijke situatie in Zuid-en Cen- 
traal-Amerika om mee te werken 
aan het uitgeven van teksten, pu-
blic relations, het archief.
Inzet: ’n paar uur per week. 
(vrijstelling van stempelcontrole is 
mogelijk).
Contact opnemen met Jos Smeets 
K.U.C. Kortrijksepoortstr. 254 te 
Gent(253512)_________________



MARGINALENTONEEL
De voorbije maand viel op door een 
groot aantal gastvoorstellingen, her 
en der verspreid in het Gentse. Zowel 
de eigenlijke theaters als de kulturele 
centra (Vooruit en Proka) brachten 
wel iets aan. Vreemd genoeg waren 
deze voorstellingen —meestal van 
’marginale’ gezelschappen zoals het 
werktheater A’dam, het Epigonen-
theater of Radeis— van een zeer hoog 
niveau. Iets waar de gevestigde gezel-
schappen vast iets van kunnen leren. 
December kondigt zich al een heel 
stuk rustiger aan waarin haast alle 
Gentse theaters met een tweede pro- 
duktie naar voren komen.
Even alles op een rijtje zetten voor 
de nodige duidelijkheid:
* Arena: ’de Rocky Horror Show’, 
waarvan volgende week een bespre-
king komt.
* Arca: ’Leonce en Lena’, van G. 
Büchner (auteur van Woyzeck)
* Vertikaal: ’Mama’, van L. Dussault 
(een Canadees schrijfster)
* Controverse: Naast het nu lopende 
stuk ’Adam in ballingschap’, ook nog 
een ander, middeleeuws stuk: ’Lanse- 
loet van Denemarken’
* NTG: ’Madame Warrens broodwin-
ning’, van G.B. Shaw.

Gastprodukties blijven echter op de 
affiche staan (al is het vaak nodig 
hier meer aandacht aan te schenken) 
zoals ’Honger’ van de noorse scrij- 
ver K. Hamsun, door het gezelschap 
van de Witte Kraai (Antwerpen). Dit 
stujt dat goede kreeg wordt opge-
voerd door een akteur (Lucas Van- 
derwost) temidden van de toeschou-
wers; hij lijdt honger, zij niet...

Voorstelling: zaterdag 3/12 om
20.30u in theatercaffee ’De grote 
avond’ (bij theater Vertikaal)

Verder komen ook nog Jan Decleir, 
met zijn Onzedige Vertelsels in het 
Conservatorium, Hoogpoort op 14, 
15 en 16/12.
En de Franse solopoppenspeler Jean- 
Paul Hubert, deze komt naar Vooruit 
op 7/12.

Het kleinste theatertje van Gent: the-
ater Controverse (Burgravenlaan 87) 
is, na de gastvoorstelling ’Freule Julie 
van Mark van Kerkhove, pas toe aan 
zijn eerste stuk: ’Adam in Balling-
schap’ (van J. van den Vondel). De 
regie van dit middeleeuwse treurspel 
is in handen van Arca- akteur Mark 
Verstraete. Akteurs en Actrices zijn 
M. Verstraete, Frie Cauwberghs, 
Ruth en Horst: 2 volwassenen en 2 
kinderen.

De rolverdeling (kinderen — volwas-
senen) staat aldus in het teken van de 
haast kinderlijke onschuld, die Adam 
en Eva bezitten in de tui van Eden 
voor de zondeval. Na dit keerpunt 
worden de rollen dan ook vertolkl 
door Mark en Frie.
Verstraete heeft de tekst aangepast 
en ingekort, zodat maar een beperkt 
aantal personages voorkomen (enge-
len, duivel, koor, Adam, Eva). Het 
Oudnederlands werd behouden, wat 
de verstaanbaarheid in bepaalde pas-
sages niet ten goede komt daar soms

heel fysiek geakceerd word:,.. r: n een 
ander bezwaar kan ingébracht tegen 
de vrij lange inleiding op het eigen-
lijk drama. Maar daarna krijgt het ge-
heel wel een vlotte vaart, eerst teder 
poëtisch als Ruth en Horst ncief 
stuntelig de moeilijke tekst voordra-
gen en mooi ghestalte geven aan het 
hemalse bruidspaar.
De beraming van en de verleidings-
scène zelf zijn heel spiritueel uitge-
werkt, vaak humoristisch zelfs.
Het einde krijgt een metafysisch 
tintje mee doordat Frie Cauwberghs 
gekruisigd wordt, ten teken van be- 
vrijding of is het de verknechting van 
de vrouw in haar rollenpatroon ? 
Gelukkig ken je als toeschouwer wel 
de algemene lijn van het verhaal, zo-
dat je je volledig kunt toeleggen op 
het bekijken van het spel, daar Ver-
straete bij de uitwerking van het stuk 
de handelingen een verduidelijking of 
versteviging laat zgn van de tekst. Hij 
Beschouwd het verhaal als een gege-
ven op zich, en geeft geen kritiek op 
of verheerlijking van het Scheppings-
verhaal. Met wat fantasie kun je zelfs 
bepaalde ideeën van Verstraete ont-
dekken, zoals de beperking die de 
traditionele godsdienst op seksuali-
teit heeft uitgeoefend.
De enscenering is heel eenvoudig uit-
gevoerd; maar laat toch mogelijkhe-
den tot een heleboel veranderingen, 
mede door de summiere belichting 
en de rol van de akteurs.
Het bezeoeken van deze voorstelling 
is dus meer een kijkspel geworden, 
met goeie momenten en prettige 
vondsten. Het geheel is niet altijd e- 
ven sterk, maar een belofte en een 
vrij kaartje voor de komende produk- 
ties.
Voorstellingen nog op 5, 6, 7 ,16 ,17  
21, en 22 december. Controverse: 
Burgravenlaan 87, begin telkens om 
20.12u. (JVW)

FILM
Krieg und Frieden: een kritisch pam-
flet van het Duitse kollektief 
A. Kluge, M. Böll, V. Schlöndorff, 
S. Aust en A. Engstfeld, over het cy-
nische van het verzekeren van de vre-
de dmv oorlogstuigen.

Die Weisse Rosé is ee Duitse film van 
M. Verhoeven. De Witte Roos was 
een groep Duitse studenten die on-
dergrondse acties voerden tegen de 
Nazi’s uit feministische en religieuze 
beweegredenen. Ze werden veroor-
deeld door de Nazirechtspraak, dwz 
door rechters die in de jaren ’50 en 
’60 nog steeds rechtzaten in Duits-
land.

Frances Farmer, de actrice die zich 
tegen het Holly woodimperium verzet 
wordt uitsekend vertolkt door Jes- 
sica Lange. Maar een film over het 
manipuleren en misbruiken van actri-
ces door dhe grote filmstudios, blijft

dubieus. Het is iets als een eigen ziel 
blootleggen. Om identificatie te 
voorkomen, wordt alles nogal zwart-
wit geschilderd.

Carmen. Na Bodas de Sangre 
(Bloedsbruiloft) is dit een nieuwe sa-
menwerking tussen regisseur C. Saura 
en de balletdanser en choreograaf A. 
Gades.
Gades zoekt een geschikte danseres 
voor de hoofdrol van zijn nieuwe 
produktie. Hij vind haar in een meis-
je dat dezelfde naam draagt als die in 
de opera ’Carmen’. Er ontstaat een 
rivaliteit tussen Carmen en de vriend-
in van Gades, die haar moet oplei-
den.
Het verhaal van een balletproduktie 
en het verhaal van Carmen (d.i. de 
opvoering) lopen door elkaar en lo-
pen tegelijk parrallel. Een aanrader.

Sneak-previews
Dit zijn films die getoond worden 
vóór ze in België in première gaan. Je 
kan een film dus als eerste zien, maar 
je weet wel niet op voorhand welke 
film. Elke donderdag om 22.00u in 
de Majestic. Heeft er iemand mijn 
vrijkaarten gezien ?

‘Leonce en Lena’, een lustspel of 
een droomspel, van Georg Büch-
ner, momenteel te zien in de AR- 
CASCHOUWBURG te Gent.

ARCA het Teater aan de Lieve, 
biedt U deze bon aan waardoor U 
voor slechts 100 Fr, (ipv 150 Fr. 
met studentenkaart) naar één van 
de voorstellingen kan komen kij-
ken in de maand december 1983.

SPEELDAGEN: donderdagen 1,8, 
15,22,29; vrijdagen 2,9,16,30;za- 
terdag 17; dinsdagen 6,13,20,27; 
woensdagen 7,14,21,28 telkens 
om 20h in de maand december.

In ‘Leonce en Lena’ spelen Her-
man Gilis, Nick Van Suyt, Bert 
Van Tichelen, Mark Steemans, Pe-
ter Rouffaer, Carmen Jonckheere, 
Netty Vangheel, Etienne Daem en 
Roger Dellaert in een regie van Pol 
Dehert.

Plaatsbespreking; tijdens de kan-
tooruren in de Arcaschouwburg, 
Sint-Widostraat 3, Gent.
Tel. 091/251860

AGENDA
VRIJDAG 2/12

Knalfuif : Nacht van de Tango!
In de Vooruit vanaf 22h; inkom 80fr 
voorverkoop 50 fr.

El Teatro del arte Flamenco.20u30 
Groene Zaal St.-Bavo, Reep 5;

ZATERDAG 3/12

Betoging : Nationale betoging tegen 
Racisme en Fascisme.
St.-Jansplein Antwerpen, 14h.

WOENSDAG 7/12

Klaas TD van Dentalia (tandheel- 
kund ) Vooruit.

DONDERDAG 8/12

Lezing : Prof. J.Kruithof 
‘Het oorspronkelijk opzet van de 
richting Moraalwetenschappen’ 
Organisatie : Werkgroep Moraal en 
Filosofie.
Blandijn Aud. A om 20h.

ZATERDAG 10/12

Fakkeltocht : Respect voor Mensen-
rechten . Organisatie : Amnesty In-
ternational
Leuven Ladeuzeplein om 16h.

Optreden : Muziek en poëzieavond 
door de leerlingen van het conserva-
torium van Mechelen o.l.v. Francis 
Verdoort
Dirk Van Esbroeck & Juan Massondo.

Poëzie : Hans De Greve
Yang Poëzie Reeks. Voorstelling aan
pers en publiek.
Kunstgallerij W. Wauters.Oosteeklo. 
om 17h.

LOPENDE AKTIVITEITEN.

Teater: Leonce en Lena van G. Büch-
ner. Vanaf 1 december in ARCA, 
St.-Widostraat 3 
regie : Pol Dehert.
Tentoonstelling: Vrij gedacht in ijzer 
St.-Pietersabdij tot 15/1/84 
9u-12u30 13u30-17u30 (niet op
maandag)

Tentoonstelling: Alvaro Siza 
Architecturale stadsvernieuwing in 
portugal.
Museum voor Sierkunst van 11/11 
tot 11/12

Alle gegevens voor de agenda steeds 
binnen op vrijdagmiddag vóór de 
week van publicatie t.a.v. JJ.

duvcneim c
ontdek fuifzaal DE BASILIEK 

met disco- bar DEN TEMPEL

in staminee

ARTEVELDE
St.- Pietersnieuwstraat 204, Gent

Zaal voor Feesten, Fuiven, Revue’s 
Inlichtingen: Tel. 091/25.10.13

NEDERKOUTER 118 - 9000 GENT

artliiic
card en postershop 

unieke gadgets 

moderne inlijstingen

ALLE FILMAFFICHEN

Kom en trakteer jezelf op een heer-
lijke SUPERPIZZA
Geniet er van een fris glas Sangria bij 
RODNEY’S BIG SCREEN TÉLÉ-
VISION
Voor een losse babbel bij een stoere 
pint ! (1/2 1)
Een feestje opkot ?
Rodney’s maakt de spaghetti voor U 
klaar ! Speciaal verpakt en geen af-
was achteraf ! ! !

RODNEY’S Lanee Munt 21-23


