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BEZINNINGSMOMENT

‘Nucleaire afschrikking brengt een
nucleaire oorlog dichterbij’. In WestEuropa zal een meerderheid deze
stelling wegwuiven. We hebben het
ver laten komen.

Sinds WO II bleef Europa merkwaardig lang gespaard van oorlogen,
en laat ons die veertig lange jaren
vrede maar gerust voor een stuk toeschrijven aan de nucleaire afschrikking. Maar de wereld bleef doordraaien en de vraag rijst of deze theorie
haar gijd niet gehad heeft, want ik
vrees dat de nucleaire afschrikking
meer een uitlokken wordt dan een
afschrikkenï

ANDERE WAPENS
Ten eerste werd de kloof tussen conventioneel en nucleair overbrugd.
Tussen mortieren en lange-afstandraketten o ntstonden tussenvormen:
‘nucleaire mortieren’.
Tussen mijnen en lange-afstandraketten ontstonden tussenvormen: ‘nucleaire mijnen’.
Tussen jachtvlieftuigen en lange-afstandraketten ontstonden tussenvormen: ‘nucleaire grondraketten’.
De gigantisch beslissing om van het
conventionele over te stappen naar
een nucleair ‘alles-of-niets’ is uit de
tijd. Niet langer staan we voor de
mastodont-beslissing dat die ene
druk op die ene knop de hele wereld
verast. De technologie dribbelde errond. In de plaats daarvan staan we
voor een skala van onschuldig ogende
mini-beslisingen zoals het beantwoorden van conventioneel mortiervuur met een nucleair. Met dit gigantisch verschil: het afvuren vernietigt
niet de totale

Over de kloof van vroeger ligt nu een
ladder. En de beslissing om een sport
verder te kruipen ligt bij generaals en
een acute oorlogssituatie.

ANDERE STRATEGIE
Ten tweede evolueerde niet alleen
het wapenarsenaal maar ook de strategie. De verouderde raketten waren,
laten we eerlijk zijn, weinig accuraat.
Met wat geluk wilden die dingen wel
opstijgen en ergens ontploffen, maar
waar precies... We wisten alleen dat
het er genoeg waren om alles plat te
leggen. Maar de nieuwe generatie
wapens heeft ook een nieuwe strategie met zich meegebracht. De ‘beperkte’ nucleaire oorlog is uit die
wapens geboren, en heeft het idee
gelanceerd
dat
een
dergelijk
nucleair conflict niet de totale globe
in een asbak verandert en dus door
een partij kan gewonnen worden. Nu
kan men tegenover deze strategie
twee standpunten innemen:
ofwel: dit is puur onzin, heel de wereld gaat eraan en een niet te stoppen
escalatie,
ofwel: een beperkt conflict is mogelijk in het gebied waar deze wapens
worden opgesteld... Dit wil zeggen
Europa.

Welk standpunt men ook inneemt,
Europa verliest op alle flanken.
Heeft deze nieuwe strategie voor ons
dan geen enkel verschil uitgemaakt?
Toch wel, want door de ‘alles-ofniets’-dreiging te omdribbelen wordt
een nucleair conflict een stuk waarschijnlijker.
De arsenalen mogen dan nog een af- schrikkingskracht hebben, de nieuwe
generatie heeft onmiskenbaar genoeg,
karaktertrekjes die op een uitlokken
wijze, of minstens op een langzaam
escaleren. De strategen zijn hiervan
bewust. Onze politici blijkbaar niet.
FRANK GOETMAECKERS

Allelujah, Allelujah, na 14 dagen nog
steeds vol van Gods woord, dat is het
reusltaat van 1 dagje One Way Dayen
in de jaarbeurs. Georganiseerd door
Ben Hoekendijk & zijn Truusje (en
vermoedelijk ook de kinderen want
die hebben het echtpaar nooit verhinderd ’s Heeren wonderbaarlijke
werken te bewieroken elders op de
wereld, dixit Ben) was het een bijeenkomst voor gelovigen van allerlei
slag: van protestants over Pinksters
tot extreem christelijke kommunistenhaters — wiens bloed waarschijnlijk zelfs niet meer rood is.

Om l l h ging de Beurs open, om 12h
werden we vergast op een middagsessie met een zeer intimiste getuigenis
omtrent het wordingsproces, de One
Way naar geestelijke groei in Kristus.
Omtrent 16h een ‘openluchtaktie’
die kulmineerde en een grote betoging waar de meeste politiek geëngageerde groperingen verbaasd zouden
van staan: God verkoopt blijkbaar
nog steeds beter dan inleveringen,
dictaturen of racisme. Het uitermate
pacifistisch karakter van de betoging
werd ondersteept met gitaren en ijle
grootmoederstemmen die ondermeer
zongen: Omdat hij leeft ben ik niet
bang voor morgen, omdat hij leeft
mijn angst is weg. Overal crisis, milieuvervuiling, installatie van kernwapens, maar dat mag niet baten: met
open ogen zingend en vol van liefde
voor de ander stappen ze opgewekt
en blij de ondergang tegemoet. ‘Hij
leeft’ was overigens ook naast ‘Jesus
redt’ en ‘Prijst de Heer’ één van de
ordewoorden van de betoging. Na de
rattenvanger van Hameien hebben we
nog niets bijgeleerd.
Na de betoging liep de Opwekking
over in een Avondsessie wat een
mooier en modieus woord is voor avondmis maar een slechte, op Amerikaanse leest geschoeide show was:
een presentator (Ben) die overtuiI gend met lege handen stond te predi-

ken en dat afgewisseld met een
gospelkoortje plus band: in totaal 18
apostelen, dubbel zoveel als vroeger.
Een 60tal mensen waren daarna nog
bereid hun leven voor God te geven
en traden dus energiek naar voren
onder het motto :‘Heer, Heer, ik heb
maar 1 leven, hier is het , neem het!
(dixit Ben) Wir Sind bereit. Laat ons
bidden.
Dat alles was omringd met standjes
van Farizeeërs : Het Woord Van God
was er TE KOOP, verschillende projekten in Polen en de 3e wereld vroegen je financiële bijdragen naast het
gebed -natuurlijk- om er de hongerigen naar ’s Heeren werken mee te
spijzen.
Verder zijn alle mensen broeders behalve de kommunisten (cfr. de kristelijke bond voor de Ondergrondse
Kerk met boekjes als: ‘Is Marx een
Satanist of de def. v/h Socialisme’:
Dit zijn mopperaars, klagers over hun
toestand, die hun begeerten achternalopan en een grote brutale mond
opzetten en doen alsof zij niet beter
over onderen weten om daar voordeel uit te halen. Judas: 16 etc...).
De zeer omstreden EO, wegen sinistere aardse praktijken en machtsstrijd aan de top stond daar doodgemoedereerd videobandjes en cassettes te verkopen.
Maar niet alles was bedroevend: homofilie is nl. geen ziekte meer maar
een lichte pathologie; Boedisten komen ook in de hemel want bij hen
kijkt de Heer naar het geweten en
niet naar de God die ze aanbidden;
verder als de bom valt komen we
toch in het hiernamaals en hoe dat
leven is weet niemand, maar het is
beter en bovendien moeten we rekening houden met het relatieve tijdsbesef van God, dit alles volgens een
overtuigd kristen. Wat voor ons ‘ons
mensenleven’ is, is voor hem misschien 1 dag. Hij leeft immers van
Eeuwigheid to t Eeuwigheid. Laat ons
bidden. Voor onze eeuwigheid & zijn
leven.
(LC)

— B A SK ETB A LLOp dinsdag 20 december om 19u
worden alle mensen die geïnteresseerd zijn in eeen matchke basket
bal verwacht in het GUSB aan de
Watersportbaan‘ Door de aansluiting van de RUGbij de VUSF is
het ook terug mogelijk dat Gentse
studenten-basket(s)ters
geselekteerd worden voor de nationale
universitaire ploeg. In december
worden ook de eerste wedstrijden
van de interfakultaire kampioenschappen afgewerkt.
De geplande ontmoetingstraining
van de universitaire ploegen op
donderdag 10 november is niet
kunnen aoorgaan wegens redenen
buiten onze wil om, zijnde
Uitgesteld is echter niet verloren
en wij hopen dan ook de keur van
ons basket hier te mogen verwelkomen op 20 december om 19u in
het GUSB aan de Watersportbaan.
Indien U niet kan aanwezig zijn;
nogmaals het kontaktadres:
RUG BASKET
p/a VTK sekretariaat
jozef Plateaustraat 22
9000 Gent
In december worden ook de eerste
wedstrijden van de interfakultaire
kampioenschappen afgewerkt. Hopelijk zijn er dit jaar minder forfaits te betreuren. Hou de eer van
je kring hoog en doe mee.
Dames.
Wo 14 december 19u: VDK-VPPK
Wo 21 december 18u: VEK-WNK
en om 19u: VTK-CHEMICA
Het Hilok is in de eerste ronde
vrij.

Heren.
Hier is er een nieuw systeem met
vijf poules van drie ploegen, die elkaar op 1 avond ontmoeten, in
wedstrijden van 30 mm. Eerste
wedstrijd steeds om 18ul0 (zaal
vrij
vanaf
18u)
Do 1 dec: poule 1: VTK-PolitefGBK.
Ma 5 dec: poule 2: VPPK- VI.
Gesch.
KringGeografika.
Di 6 dec: poule 3: VLK-Lombrosia-WNK.
Di 13 dec: poule 4: VRG-HilokVGK.
Do 15 dec: poule 5: FarmacieVEK-VDK.

Schamper is het officiële universiteitsblad van de R.U.G. De redactie bestaat uit studenten dië
meewerken op vrijwillige basis.
Redactievergadering elke, yrijdagmiddag om 13.0.0u in 'De Brug,
St .-Pietersnieu wstraat
4 5 ,Gent.
Eerste verdieping. Tel. 25.99.39
Artikels, lezersbrieven en opmerkingen dienen gestuurd naar bovenstaand
adres.Naamloos
is
prullenmand.
Klachten over het beleid van de
dactie moeten gestuurd worden
naar de voorzitter van de controlecommissie, Meersstr.21 te (Jent
Hoofdredactie : Frank Goetmaeckers. Verantwoordelijke uitgever :
Filip Verhoest.
s

STAATSDEBAT CDS
vrije tribune
Op maandag 21 november organiseerden de Christen-Democratische
Studenten het eerste groot CDS-debat van dit academiejaar.

Meer dan \ jaar na de laatste grondwetsherziening wilden we een samenvatting geven van wat reeds
lijkt is. We wilden echter vooral van
de parlementairen van de Vlaamse
partijen horen wat hun partij in de
toekomst met België wil aanvangen.

Op dit debat waten alle Vlaamse partijen uitgenodigd; we vonden het
echter ook nuttig dhr. volksvertegenwoordiger DESMARETS (P.S.C.U.D.B.) aan dit gesprek te laten deelnemen. Voor de VU kwam de senator VAN IN, voor de SP volksvert.
VANDENBOSSCHE, voor de CVP
mochten we volksvert. SUYKER—
BUYK verwelkomen. De PVV stuurde haar spreekwoordelijke zwarte kater.
Als eerste spreker kwam dh.. DESMARETS aan het woord. Volgens
hem is het in deze zware economische crisis onverantwoord dat nog
verder geëxperimenteerd wordt met
nieuwe staatshervormingsformules.
Het idee van het Vlaamse bewustzijn
moet volgens hem beschouwd worden als een antiquiteit, het Belgische
gevoel behoort echter tot de 21ste
eeuw. Het uiteindelijke streefdoel
voor de U.D.B. is dat wij ons eerst
Europeaan voelen en op de tweede
plaats Belg. Dhr. DESMARETS pleit
er dan ook voor dat België niet verder ontmanteld zou worden. Hij legde er meermaals de nadruk op dat
SOLIDARITEIT tussen de Belgische
gemeenschappen zeer belangrijk is.

Na de U.D.B. kregen ook de Vlaamse
socialisten hun zeg. Het was dhr.
VANDENBOSSCHE die dit deed,
hoewel wij eerder het gevoel hadden
dat hij hoofdzakelijk uit eigen naam
sprak. Hij gaf een korte samenvatting
van de nota die hij samen met dhr.
VAN MIERT opstelde en waarin de
socialisten blijkbaar definitief van
van
het
unitarisme
zouden
afstappen.
Hij
vatte
deze nota in enkele puntjes samen,
de belangrijkste waren:
- per materie moeten de bevoegdheden toegewezn worden, de residuaire bevoegdheid moet bij de gewesten
liggen.
- de middelen moeten direkt toegekend worden en de middelen voor
de gewesten moeten aanzienlijk verhogen.
- solidariteit met de Walen is O.K..
maar ze moet vooraf duidelijk afgesproken worden.
- het Belgische tweekamerstelsel is
verouderd, de senaat moet de raden
vervangen.
- de provincies zijn een overbodig
tussenniveau en worden best afgeschaft.
- Brussel moet een nationaal gebied
worden, geen derde gewest.
Dhr. VAN IN pleitte eerst en vooral
voor meer zakelijkheid bij de verdere
aanpak van de staatsvorming (volgens
hem kan een staat die nog niet bestaat niet hervormd worden). Weze
hier opgemerkt dat in zijn betoog

vooral ingespeeld werd op ons
‘Vlaamse bewustzijn’, zodat de oproep tot zakelijkheid wel wat vreemd
overkwam. Voor de senator moeten
de deelstaten de volheid van bevoegdheid krijgen voor de hen toegewezen materies. Solidariteit, opportuniteit en billijkheid moeten de basis vormen voor de verdeling van de
materies. Wat Brussel betreft pleit
dhr. VAN IN voor een bestuur door
alle Brusselaars en dit op basis van
volle gelijkheid tussen de vertegenwoordigde groepen. Brussel moet
echter eerst en vooral fusioneren.
Als laatste kwam dhr. SUYKERBUYK aan het woord. Hij zette als
enige, eerder de standpunten van zijn
partij uiteen dan zijn eigen ideeën.
Voor de C.V.P. moeten de structuren
die in 1980 tot stand zijn gekomen
verder uitgewerkt en geperfectioneerd worden. Men moet trachten te
komen tot een federalisme waarbij
de solidariteit een voorname rol
speelt. Vooral bij de bevoegdheden
van de gewesten en de hiermee salenhangende financiële middelen
moeten opnieuw het onderwerp uitmaken van besprekingen tussen beide
landsdelen. Men moet trachten te komen tot een grotere zelfstandigheid
van de gewesten en dit moet gegarandeerd worden door een eigen Vlaams
parlement dat dichter naar de bevolking toe moet groeien.
Uiteindelijk moet een vereenvoudiging van de plaatselijke en nationale
instellingen het beleid dichter bij de
bevolking brengen. Wat de nationale
instellingen betreft is ook voor dhr.
SUYKERBUYK het tweekamerstelsel achterhaald en moet men proberen te komen tot legislatuurregeringen.
Na dit eerste deel kregen de parlementairen de gelegenheid te reageren
op hun collega’s. Hier kwam niet veel
nieuws uit de bus, het publiek kon
alleen maar vaststellen dat zelfs parlementairen de beleefdheid niet hebben aandachtig te luisteren naar wat
hun collega’s te zeggen hebben.
In het laatste deel(tje) kreeg het publiek de kans om vragen te stellen
omtrent het voorgaande, maar ook
hier wist geen enkele parlementair
iets nieuws te antwoorden.

Men kan besluiten met de spijtige
vaststelling dat parlementairen het
waarschijnlijk beu zijn steeds hetzelfde te herhalen voor mensen die reeds
weten wat gezegd zal worden. Is dit
geen teken aan de wand dat er iets
fout loopt met onze democratie,
waar wij, jongeren iets aan kunnen
en moeten proberen te verhelpen?

Als je meer inlichtingen over de volgende activiteiten o f de CDS-werking
verlangt o f zelfs lid wil worden (100f
op rek.nr. 290-0113475-06) dan
stuur je maar een briefje naar CDS,
KoningAlbertlaan 214, 9000 GENT.
je kan er ook een gratis proefnummer van het ledenblad bekomen.
Naam en adres vermelden en de rest
ontvang je dan thuis.
CDS

Vanaf het begin van de voorstelling
wordt de toeschouwer geconfronteerd met faits divers, namelijk een
pak zinnen die hun banale karakter
verliezen zodra je ze naast elkaar
plaatst. De evolutie in deze ouverture
is die van de mens geweest.
De zin : De mens, ik ken die, o f zal
die in ieder geval ontdekken'toont
bedoeling van het stuk aan. Het antwoord echter, lijkt niet zo vatbaar.
Er wordt gejongleerd met zinnen
maar de dialogen stuiten als kaartenhuisjes in elkaar. Zinloos.
Gefrustreerd door de aanhoudende
onzekerheid worden er al gauw namen uitgevonden. But, what ’s in a
name ?
Uiteindelijk wordt de pointe duidelijk. De steeds aanwezige drang tot
orde: Het begin van alle wijheid, ken
jezelf, ken uw plaats.
En toch, nooit zal men met zekerheid kunnen zeggen dat de mens rijp
is geworden.

OTORIO
De opvoering;
Het sobere decor; de bescheiden choreografie; de eenvoud in het spel; het
gegeven; de tekst; alles lijkt besloten
in de bolster van ironie. Ditmaal
wordt het avand-gardistisch karakter
verder uitgebuit, zodat er met
nieuwe dimensies gewerkt wordt.
Wat mag en niet kan, wat niet mag
en niet kan.
Op de scène, achter de scène.
Met Cindy Batsleer, Piet Vanwormhoudt, Xavier De Graeve, Dirk Verbeke, Annick Sevens
Muziek: Ingace Van Hyfte
Techniek: Erik De Strooper, Dirk De
Keyzer
Regie en tekst: Jan Van Dunne
PROKA, ZWARTE ZAAL, Academiestraat, Gent
Maandag 19 december om 20.30u
OTORIO is tevens te zien op
KK-happening van 20 december.

de

TENTOONSTELLINGEN
De Belgischa autoriteiten hebben
nooit last gehad van een teveel aan
respect voor ons bouwkundig erfgoed. Zelfs de St.-Michielskathedraal
te Brussel ontsnapte niet aan verwaarlozing, en gedeelten moesten
zelfs voor het publiek afgesloten
worden wegens instortingsgevaar. De
periode tussen de Industriële Revolutie en de Eerste Wereldoorlog werd
zo mogelijk nog stiefmoederlijker
behandeld. Het Volkshuis van Horts,
de stations van Gent-Zuid en Harelbeke werden zondermeer ontmanteld. Heel langzaam begint er toch
enige belangstelling te groeien voor
wat er nog overblijft uit dit tijdvak.
STOOM
Zo werd door het Gentse stadsbestuur in 1976 de basis gelegd voor
het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel. Dit M.I.A.T. orgeni-

ssert op het ogenblik zijn zesde thematentoonstelling: ’’Onder Stoom”.
De stoommachine was niet enkel de
aanzet tot de I.R., maar fungeert tevens als symbool voor de eeuw die er
op volgde, een eeuw waarin het
vroeg-industrieel kapitalisme zijn
hoogtepunt bereikte. De tentoonstelling gaat dan ook niet zozeer in op
de technische aspecten van de stoommachine, als wel op de wisselwerking
tussen de machine enerzijds, en anderzijds de mensen die er mee te maken hadden: de arbeiders die ermee
werkten, de ingenieurs die ze construeerden, en de fabrieksbazen die
ze kochten. Een bijzondere aandacht
gaat uit naar toepassingen in de
Gentse textielindistrie.
IJZER
Tegelijkertijd loopt de tentoonstelling ’Vrij gedacht in Ijzer’. Voor het
vervol g op p. 5.

B O B *,
from fridayto thursday...
Are you looking for
the most complete
the most colourful
and the most exact information
about the tv programs
of BBC 1&2,
TVS and Channel 4 ?

You can find it
every week in
more than just a tv-magazine.

vervolg

COCA C O LA EN CO
verhaal nummer 1.
Stunenten Geneeskunde werden eind
vorig academiejaar geconfronteerd
met een berichtje dat uithing aan het
raam van de portiersloge aldaar: ‘Wegens verbod van verkoop van CocaCola door de portier, voor wisselgelden zich wenden tot Mr. Van Espe.’
Gust, de portier verkocht sinds jaar
en dag, net zoals zijn voorgangers,
flesjes Cola a 15 fr. aan studenten en
personeel wanneer de automaten ledig of defect waren. Dat kwam neer
op ongeveer 1 (één) bak per week, zo
zegt hij zelf. Daarbij wisselde de portier 20 enlO frankstukken, onontbeerlijk voor de automaten. Iedereen
was gelukkig, wie geen 5 frankstukken had, kon wisselen; waren de automaten defect, dan was Gust er nog.
Iedereen? Blijkbaar niet. In maart
’83 werd Gust via het decanaat door
de regeringscommissaris ervan verwittigd dat wat hij deed eigenlijk niet
mocht. En of hij er dan ook mee
wou ophouden. Zwaar tilde de bewuste portier niet aan de zaak, temeer het, steeds volgens hemzelf,
slechts om 1 luttele bak per week
ging en de opbrengst werd gespendeerd aan de voetbalklub van Gust.
‘Waarom ophouden’, dacht Gust: ‘ik
doe niemand pijn, integendeel...’
Dat was echter buiten de waard van
de regeringscommissaris gerekend!
Enkele weken later werd de portier
efkens bij de regeringscommisaris in
hoogst eigen persoon geroepen. Hij
met zijne fiets naar het rectoraat
(want daar zetelt de hoge functionaris) om te luisteren wat er te zeggen
viel. Meer dan luisteren was er niet
bij: enkele ogenblikken later stond
Gust weer buiten met de wetenschap
dat wat hij deed onwettig was, dat er
maatregelen zouden getroffen worden, dat hij als simpel portierke
moest opletten van de grote regeringscommisaris want dat hem het
leven zuur zou gemaakt worden voor
de rest van zijn dagen als ontdekt
werd dat ooit nog één fleske Cola
door de handen van het portierke
verkocht werd. Basta.
Gust dus met zijne fiets weer naar de
Ledeganck, eijn bakske Cola weer
weg
en
de
5
fra
.nkstukken
in
de
lade.
Als hij het ene niet mocht, dan wilde
hij het andere ook niet meeer doen.
Iedereen tevreden, uitgezonderd
Schamper natuurlijk.

verhaal nummer 2.
Ook de portier in de Plateaustraat
verkocht Cola. Zij het op een grotere
schaal. Naast de cola verkocht hij
ook Fanta, Sprite en waarlijke koffie
(wat niet het geval was in de Ledeganck: daar ging het alleen om Cola)

Hij verkocht niet alleen méér: hij
deed het daarbij ook aan een lagere
prijs. Zijn handeltje floreerde blijkbaar want op goede dagen werden
tot 80 bakjes koffie gezet. Neem
daarbij dat de koffie van een goede
kwaliteit was, wat nu eenmaal niet
gezegd kan worden van de automaatkoffie en je kunt het al raden : voor
Coca-Cola bleek niet zoveel meer te
rapen in de ‘Platoo’.
Volgens de portier was de opbrengst
nu ook weer niet zo formidabel te
noemen: ‘hoogstens wat drinkgeld’.
Hij moest tenslotte ook zijn koffie
en een machine kopen.
Coca-cola zelf had in ieder geval lont
geroken: ook hierbij werd de regeringscommisaris geroepen. De portier
kreeg een schriftelijke verwittiging
van de regeringscommissaris via het
decanaar. Na die ene brief stopte de
man dan ook met zijn handeltje:
‘Als ’t nie mag, dan mag ’t nie.’.Waarom zou hij trouwens nog problemen
zoeken: binnenkort gaat hij met pensioen.
Wat de portier wel verwonderde was
de manier waarop hij ‘bedankt’ werd
voor ‘bewezen diensten’. Wanneer de
automaten immers geplaatst werden,
was er vanwege de verantwoordelijke
voor de gebouwen geen lokaal ter beschikking gesteld voor de bakken.
De portier in kwestie had wél een
sleutel van een lokaal dat hij ter beschikking stelde van Coca-cola. Van
Espe, hoofd van de sociale sector
met wie Coca-cola in verbinding
toonde zich tevreden. Nu echter
werd de portier op het matje geroepen. Stank voor dank dus.
verhaal nummer 3.
Waarom werd zo zwaar getild aan
zo’n pietluttige zaak? Hoe zit dat wel
tussen Coca Cola en de RUG? Met
deze en andere vragen trokken wij
naar Mr. Van Espe, hoofd van de sociale sektor, die, zoals reeds vermeld,
de kontakten met Coca-cola onderhoudt. En ook hij deed ons zijn verhaal ( en dat van Coca-cola ).

Vroeger stonden er her en der verspreid drankautomaten ; het initiatief lag bij de faculteiten zelf. In
1970 werd een centralisatie doorgevoerd waardoor het initiatief bij de
Sociale sektor kwam te liggen. D.m.v
een aanbesteding kwam het recht tot
plaatsen in handen van ‘Automatic
Drink Service’. De sociale sektor
ontving een ristomo a rato van de
verkoop ; mooi meegenomen dus.
Enkele jaren terug kwam de
N.V.GANCO, ook door middel van
een aanbesteding, in handen van het
alleenrecht tot het plaatsen van de
automaten. Ook hier werd gewerkt
met een ristorno a rato van de verkoop, per jaar ongeveer 400.000 fr.,
en ook in die tijd werd drank ver-

kocht door enkele portiers. Dat betekende dus een concurrentie met de
RUG zelf. Hoe meer voor de
hoe minder voor N.V.GANCO, hoe
minder voor de Sociale Sektor. Van
Espe heeft daarom ook herhaalde
malen de bewuste portiers tot bij
zich geroepen en samen met de mannen van Coca-cola gediscussieerd
over die ‘oneerlijke konkurrentie’.
Niets mocht echter baten.

Omdat ook de prijs van de cola e.a.
steeg, en er dus minder verkocht
werd, daalde de ristomo die de Sociale sektor ontving zienderogen : tot
minder dan 300.000 fr. Daarom
werd bij het opstellen van een nieuw
kontrakt (jan. 1983) een nieuw systeem ingevoerd: voortaan geen ristorno meer voor de RUG maar wel
een vast bedrag: 250.000 fr. per
zodoende kon het Van Espe niet
meer schelen hoeve el er verkocht
werd, hoeveel de portiers afnamen:
de Sociale Sektor had zijn vast bedrag binnen. Wie het wel iets kon
schelen was N.V. Ganco natuurlijk:
zij hadden een contributie betaald
aan de RUG en tevens het alleenrecht bedongen terwijl enkele portiers gaan lopen met hun verkoop.
Omdat dit indruist tegen het contract wendt N.V.Ganco zich tot de
regeringscommissaris die moet toezien op de uitvoering en naleving van
de contracten. Gevolg: de regeringscommissaris tikt de portiers op de
vingers en wanneer blijkt dat dat niet
helpt slaat hij ne keer een beetje harder .En dat hielp wel.

Bijkomend argument om de portiers
de verkoop te verbieden volgens Van
Espe: ‘het zijn portiers’. Portier-zijn
betekent niets meer dan de veiligheid
en bewaking van het gebouw verzekeren, aldus Van Espe. Dat zij daarnaast de studenten een service aanbieden wordt blijkbaar niet in dank
aangenomen, dat zij een handeltje
opbouwen nog minder.

Daartegen hadden wij natuurlijk geen
verhaal meer. Tenzij deze wanneer
hoge
heren
hun
terrein
te
buiten gaan, wordt daar weinig tegen
gedaan, ook al is er niet altijd service
mee gemoeid en gaat het soms om
hopen geld. Wanneer een klein ambtenaarke iets meer doet dan hem
voorgeschreven ook al heet dat service en is er wat geld bij betrokken,
dan is men er vlug genoeg bij om dat
in de kiem te smoren.
Grote vissen en kleine vissen, weetje
wel....
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eerst konden (giet)ijzer en staal in
massale hoeveelheden aangewend
worden en werden houten draagbalken en natuur- of bakstenen steunpilaren vervangen door open ijzeren
constructies. De zich koortsachtig
ontwikkelende maatschappij van de
negentiende eeuw wendde ijzer op
verscheidene vlakken aan: bruggen,
stationsoverkappingen, grootwarenhuizen. wintertuinen en serres, ornamenten, hangbruggen en allerlei hallen. Dit alles wordt in de tentoonstelling overvloedig geïllustreerd dmv
maquettes, foto’s, plannen, tekeningen en authentieke fragmenten (opgekocht een 2,50 Fr/kg ?). De nadruk
ligt vooral op Belgische verwezenlijkingen. Dat mag ook wel: de realisaties van Horta, Cluysenaar; het Ursulinenklooster van O.L.V. Waver; de
Belgische stationsgebouwen staan inderdaad op wereldniveau.
SYMBOOL
Gebouwen zijn natuurlijk nooit an
sich belangrijk: ze zijn niet meer dan
een verzameling bakstenen, betonplaten of spanten. Wat wel belangrijk is,
is hun spiegelfunctie. Bewust of onbewust wordt de persoonlijkheid van
de bouwer, of het karakter van de
maatschappij waarin hij leefde weerspiegeld in zijn bouwsels. De Kredietbank trok haar Boerentoren heus
niet alleen op omdat zij uitgerekend
daar kantoorruimte nodig had, maar
vooral omdat de boerentoren het
Antwerpse stadsbeeld domineert, ais
symbool van de macht (of de zelfgenoegzaamheid) van een bepaald
Vlaams-Katholiek
esthablishment.
Net zoals men eeuwen daarvoor de
O.L.V. Toren optrok als symbool
van een zich op de de Rooms-Katholieke kerk beroepende sociale ordening.
In de negentiende eeuw bouwde men
geen kathedralen of paleizen, maar
stations, fabrieken, sociale woonwijken en later zelfs Volkshuizen.
Men bouwt geen tempels meer voor
God, maar wel voor de Trein. De
Trein die tientallen kleine dorpen uit
een eeuwenlang isolement haalde, die
de industrie de beschikking gaf over
een groot arbeiderspotentieel, zonder
moge lijk revolutionaire arbeiderscités
te creëren. De fabriekshallen tonen
de arrogantie van de kapitalistische
bourgeoisie, die meer oog had voor
kille efficiëntie dan voor de werkomstandigheden. De nouveaux riches
probeerden zich een geschiedensis te
kopen, door middel van allerlei neoklassicicistische bouwwerken. En
tenslotte hebben als ultiem symbool
van de ontwakende arbeidersklasse,
het Volkshuis, dat oorspronkelijk
zou worden bekroond met een vuurtorenkoepel die, net als het socialisme, de wereld en... Brussel diende te
verlichten.
In wezen zit er, achter de feitelijke
tentoonstelling van objecten, nog een
andere, impliciete tentoonstelling die
toont hoe de tijdsgenoten leefden en
werkten, wat ze dachten en geloofden, wat ze belangrijk vonden. En
dat vind ik het belangrijkste van deze
twee tentoonstellingen.
’Vrij gedacht in Ijzer’ en ’Onder
stoom’, tot 15 januari in het Centrum voor Kunst en Kuituur, St.Pietersabdij, St .-Pietersplein 9, T/S.
Open van 9.00u tot 12.30u en 13.30
tot 17.30u. Gesloten op maandag.
(M. Hooghe)
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de eenzaamheid slaat toe

HOOFDSTUK 1.
' MATINAAL. HIJ HAD HET WOORD NIET ZELF UITGEVONDEN.

'IK BEN MATINAAL’, HAD ZE GEZEGDKXHXXX. HIJ KROOP NU ONDER ZIJN TENT VANDAAN.

MATINAAL. HET LEEK WEL BESMETTELIJK. VROUWEN DIE 'S MORGENS RUN OGEN OPEN TREKKEN ZIJN MEESTAL EEN LOKALE VERONTREINIGING, MAAR
DEZE WAS ANDERS. IN ZIJN PYJAMA HAD ZE EEN BANAAN UIT DE KOELKAST GEVIST EN ZAT ZIE OP BED NETJES TE PELLEN. DE SCHIL DRAPEERDE
ZE OP DE BEDMAT (ALSOF HET VEEL VERSCHIL UITMAAKT OF JE EEN BANANENSCHIL LAAT VALLEN OF ZE NETJES NEEPLEGT).
NEE, ZIJ WAS EEN UITZONDERING OP HET POfcHU- POLLUTIEAXIOMA. IK BEN NOGAL MATINAAL, ZEI ZE. DAT WAS ALLES. DAN DE DEUR UIT.
£-

ALS ER EEN PLEK IS WAAR IK ZE KAN TERUG VINDEN ZAL HET TTHT, EEN UNIVERSITEITSRESTAURANT ZIJN.
Alle briefwisseling en contacten in verband met reklame
G. JORIS Meersstraat 23, 90-00 Gent, Tel. 091/21.6b.48

BEGELEIDING
In de komende weken zal je in Schamper regelmatig een artikeltje vinden
omtrent de studiebegeleidingsproblematiek. Met deze artikelenreeks wil de
FK-commissie ’Studiebegeleiding’ de
grote studentenmassa voorbereiden op
een groots opgezet ’’Waarom ik niet
slaagde in de eerste kan’’-debat. Dit
debat is gepland voor de tweede week
van december. Tevens hopen we langs
deze weg de academische overheid te
sensibiliseren voor de bestaande problematiek. Immers, met de stagnatie
van de studentenpopulatie in het vooruitzicht is een promotionele troef
steeds welkom en mag men niet vergeten dat andere Vlaamse universiteiten
deze troef reeds lang in handen hebben.
In dit eerste artikel zullen we proberen de huidige situatie of het gebrek
aan studiebegeleiding te schetsen. Dit
laatste is niet zo moeilijk, daar twee
jaar geleden een uitgebreide werkgroep studiebegeleiding (zie verder)
reeds hetzelfde heeft gepoogd, een
veel is er sindsdien niet veranderd.
Zo treft men in onze universiteitsstad
nog steeds de hoge herenhuizen aan,
waarachter een groep al dan niet bekwame repetitoren klaar staan om,
tegen een aanzienlijk bedrag, de studenten door de examens te proberen
loodsen. De studenten die re binnenlopen en centjes afdokken koesteren
hieromtrent ,een soort schuldgevoel,
(cfr. het kopen van valse schilderijen
met zwart geld) en stilzwijgen, zodat
dit potje steeds gedekt blijft. Eén ding
is zeker, voor vele repetitiebureaus en
hun discipelen het academisch jaar uit
een examenperiode en wat eraan vooraf gaat. Er is dus weinig tijd en ruimte
voor een zinvolle studiemethode.
Het winstprincipe primeert hier natuurlijk, maar men kan dit noch de
studenten die het geld hebben, noch
de repetitiebureaus, sommige toch,
ten kwade duiden. Immers, in Gent
bestaan er weinig og geen andere wegen om aan ’studiebegeleiding’ toe te
komen.
Deze situatie weerspiegelt zich trouwens ook in het bezoekerspotentieel
van een dienst als het PAS. Het oorspronkelijke doel van deze dienst is
mensen met psychologische problemen als integratie in de universitaire
gemeenschap, zelfstandig leren leven,
e.d. vooruit te helpen. Nu blijkt echter
dat vele studenten in werkelijkheid
nood hebben aan een degelijke studiebegeleiding. En op dit vlak staat het
PAS, gezien zijn gering personeelsbestand even machteloos als de student
zelf.
Toch bestaan er een aantal los van elkaar georganiseerde initiatieven. Het
PAS brengt onder meer een BLOKWIJZER uit, een beknopte handleiding om een stabiele en gezonde studiemethode op een doe-het-zelf wijze
uit te bouwen. Verder organiseerde
het PAS dit jaar voor het eerst de vakantiecursus ’Leven en Studeren aan
de RUG’. Ook het KUC organiseert
(reeds jaren) gelijkaardige sessies. De-

BEELD

ze sessies besteden voornamelijk aandacht aan de eerstejaarsstudent binnen
de grote anonieme universiteitswereld,
de aanpassingsproblemen, het zinvol
volgen van (zinvolle) lessen. Het overweldigend succes van beide initiatieven wijst op de reële nood die er bestaat onder de studenten, vnl. kandidatuurstudenten aan ’begeleiding’.
Daarnaast zijn er een aantal leden van
Onderwijzend of Wetenschappelijk
Personeel die wekelijks één of twee
uurtjes openhouden voor studenten
om individueel uitleg te geven over de
leerstof. Drempelvrees blijkt hier echter een dikwijls onoverkomelijk probleem op te leveren. Men ziet de prof
wekelijks vooraan in het auditorium
zijn les debiteren vanop een veilige afstand en meestal blijft het daar dan
ook bij. In een studieprogramma’s zijn
er wel praktische oefeninegn voorzien
Inzoverre deze dan niet worden gegeven enkel en alleen om te voldoen aan
de eisen gesteld binnen het officiële
leerprogramma, kunnen de assistenten
hier zinvol ’veldwerk’ verrichten. Anderzijds las ik laatst nog in de krant
dat aan onze alma mater een 170-tal
W.P.-ers dienen af te vloeien. Daar
gaat de toekomst van onze unief !
Tot slot zijn er de initiatieven uitgaande van faculteitskringen en studentenverenigingen. Er bestaat een
veel-heid aan initiatieven, sterk verschillend van faculteit tot faculteit:
onthaalbrochures met omschrijving
van de gedoceerde vakken en de exa-menvorm, studentencursussen e.d. voldoen aan een zekere nood. In een
meer geëvolueerde vorm worden zelfs
ouderejaars ingezet om repetities te
geven omtrent basisvakken, soms met
medewerking van de docent, zoals dit
bij het VRG (faculteitskring van de
Rechten) o.m. het geval is. Deze repetities kennen een wisselend succes,
mede door het tijdsgebrek en de kontinuiteitsfactor.
Immers, ook de
ouderejaarsstudenten studeren meestal
wel eens af en dan moet men alles opnieuw beginnen.
Kortom, ondanks de vele goedbedoelde, doch losstaande initiatieven, blijft
er het gebrek aan een werkelijke, uitgebalanceerde en centraal gecoördineerde studiebegeleiding. De hogervermelde ’werkgroep studiebegeleiding’
kwam in maart 1982 tot dezelfde besluiten en werkte daarenboven een degelijk organisatorisch model uit, waaruit een centrale studiebegeleiding zou
moeten groeien. Dit voorstel werd in
een verzorgd uitgewerkt dossier naar
voren gebracht op een persconferentie
en vond een ruime weerklank. Ondertussen zijn we reeds twee jaar verder
en is er nog steeds niet veel veranderd.
Het hoe en waarom hiervan zullen we
in ons volgend artikel proberen toe te
lichten.
Tot slot nog dit, mensen die opmerkingen hebben omtrent deze problematiek, zelf negatieve of positieve ervaringen hebben gehad met repetitiebureaus, laat eens iets weten aan de
’commissie Studiebegeleiding FK, op
het redactieadres.

SpedaaJzaakFOTOKOPIE

DEMOCRATISCH RECHT

De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) krijgt subsidies van de
universiteit. Is het zo voor de hand
liggend dat een neo-fascistische
groepering overheidssteun krijgt?
Ik moet toegeven dat ik op achttien
een behoorlijk rechtsdenkend jongetje was. Al is rechts-denkend eigenlijk overdreven. Het kwam uit de
buik. Zes jaar college tussen broeders
Maristen volstond ruimschoots om te
dromen van een zorro-achtig personage dat de bretellen van alle smeerlappen zou doorkerven om dan langs
de Kerkstraat op een wit paard het
dorp achter zich te laten.
Ik had niet meer dan twee dagen
universiteit en één cafégesprek nodig
om in te zien dat het stonk onder de
cape van de Sterke man. En ik moet
toegeven (ik ben nu toch bezig) dat
ik de scène prachtig vond waarin
een NSV-lid in een studentenrestaurant pamfletten uitdeelde en enkele
meters verder een tegenstander zeer
beleefd de pamfletten terugnam van
de passerende studenten die verbouwereerd daar telkens een flegmatiek
dankuwel voor meekregen. Maar democratisch is anders, ik weet het.

ELLIPS
Een groep die het parlement wil afschaffen om een elite-dictatuur te
installeren, die alle media onder censuur wil plaatsen en niet zo direct
frisse ideëën heeft over ‘nikkers en
joden’, zo’n groep mag er wezen.
Als demokraat kan je weinig anders
dan de opkomst van de extreemrechtse centrumpartij in het Nederlands parlement betreuren, als democraat moet je ze ook tolereren. Hetzelfde geldt voor de NSV. Hun publicaties die persvrijheid als een te verdelgen onkruid betitellen zal ik, omwille van diezelfde persvrijheid, tolereren .Hun infantiel geloof in een
sterke man die de democratie moet
ontbinden zal ik alweer, omwille van
de democratie, tolereren. Maar
stilaan bekruipt me het gevoel dat ik
met mijn eigen spelregels buitenspel
wordt gezet. Stilaan groeit het dilemma (en in Nederland staat men er al
met de neus voor) dat we uit eerbied
voor de democratie diezelfde democratie op losse schroeven zetten. En
wat weegt zwaarder door? De democratie of het democratisch beginsel?

De neo-fascistische NSV krijgt nu
subsidies van de universiteit. Zij argumenteert dat een universiteit die zich
democratisch opstelt elke vereniging
moet steunen, want dat is een democratisch recht. Ik ben zeker dat
Lieven Dejaeger op dat moment ons
een seintje zou gegeven hebben.
Want een groep heeft inderdaad
recht op vrije menigsuiting, een
groep moet vrij kunnen vergaderen
en zonder restricties de eigen ideeën
kunnen publiceren.
Maar nooit werd bepaald dat elke
groep financieel moet onderhouden
worden door de Staat. Steeds werden
voor de subsidiëring criteria opgesteld en het achterliggend idee is organisaties te steunen die in de schaduw van de universiteit een bijkomende vorming kunnen geven aan de
Gentse student.
Het lijkt me niet te verantwoorden
dat de RUG een neo-fascistische
groep zou ondergraven door haar vergaderingen of publicaties of meetings
te boycotten.
Maar het lijkt me evenmin te verantwoorden dan de RUG een neo-fascistische organisatie steunt in haar propagandaslag en zelf haar activiteiten
financiert.
STANDPUNTEN
Calewaert liet zich ooit ontvallen dat
je met fascisten niet moet praten, op
fascisten m oetje kloppen.
De sociale raad daarentegen is van
oordeel dat de NSV behandeld moet
worden zoals elke andere groepering.
EEn paar jaar terug schreef Lieven
Dejaeger in dit blad dat het fascisme
een grens kan overschrijden die onze
tolerantie niet meer kan slikken. Dan
zet je alle principes opzij en blijft enkel nog de zelfverdediging. De enige
vraag die openbleef was: waar ligt die
grens? En Lieven Dejaeger antwoordde op zijn eigen cryptische manier:
‘eens we zover zijn, geef ik wel een
seintje’.
Of met andere woorden, kan een
stelsel dat zichzelf beschermt nog
democratisch zijn? je ziet, zo komen
we er niet uit.
De meest radicale standpunten werden al ingenomen maar echte argumenten zijn uit deze elliptische redenering niet te puren.
Er ligt een kloof tussen tolereren en
financieel onderhouden. Het democratisch principe legt ons deze tolerantie op, niet de onderhoudsplicht.
Het is vrij sarcastisch dat meer dan
13.000 studenten met hun inschrijvingsgeld op een indirecte wijze het
fascisme helpen te propaganderen
aan de universiteit. De universiteit
lijkt me verantwoording verschuldigd.'
_____________ Frank Goetmaeckers.
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NARE DROOM
Van de reeds op 23 jaar gestorven
Duitse auteur Georg Bücher (1813 1837) kent men drie toneelstukken:
’Woyzeck’, ’Danton’s Dood’, en het
nu in Arca lopende ’Leonce en Lena’
(1836) in een regie van Pol Dehert.
Samen met Herman Gilis, vormt hij
de jonge stroming van akteren en regisseren die Arca kent. Zo bracht
Dehert vorig jaar ’Woyzeck’ (ook van
G. Büchner), ’De opdracht’ (van H.
Müller) samen met Gilis en het onlangs bekroonde ’De idioot en de
dood’ (van H. von Hofmannsthal), al
was het maar omwille va de sublieme
vormgeving. Dit stuk werd gebracht
in het museum voor Hedendaagse
Kunst. Herman Gilis doet zowel akteren als regisseren in ’Leonce en
Lena’ speelt hij de rol van Leonce,
prins en troonopvolger, die zich
stierlijk verveelt in het ouderlijk paleis.

Moest Büchner niet door een ziekte
gestorven zijn dan zou je na het zien
van deze produktie, die van een opmerkelijke frisheid en aktualiteit getuigt, kunnen denken dat hij zich gezelfmoord heeft. Zo sterk is de
doodsgedachte en de algehele crisis
in dit stuk aanwezig, dat ironisch

NOG
De komende weken getuigt Gent wederom van een hoge toneelaktiviteit,
je kan zelfs toneel gaan zien in een
café !
Het lijstje ziet er als volgt uit:
* Arca: Leonce en Lena van Büchner
en Christmas Carol door Anton
Cogen van Dickens: 10,12 en 19 dec
* Arena: Rocky Horror Show
*Controverse: Adam in Ballingschap
van J. van den Vondel en Lanseloet
van Denemarken
* Kafé Mefisto (Molenaarstraat): De
dood van Filiep Titeka van Danny
Galle (een zelfgemaakt tekst, gebracht door drie jonge mensen, over
dood en begrafenis)
Speeldata: 9, 10, 15, 16, en 17 dec.
* NTG: Madame Warrens Broodwinning van G.B. Shaw
* Vertikaal: Mama van L. Dussault
door Suzanne Juchtmans.
*Vooruit: Biederman en de Brandstichters van Max Frisch door het
Multatulitheater. Data: 10, 14, 15,
16.17 en 19 dec.
De Pretster door theater Tie-Drie
(Tone Brulin) op 13/12
* Conservatorium: Jan Decleir met
Onzedige Vertelsels van Dario Fo.
14, 15 en 16 dec. een aanrader voor
wie De Tijger heeft gemist, wie het
wel zag, zal nog eens genieten van
deze onzedige vertelsels.

door Büchner zelf als een lustspel
werd omschreven. Een komedie zou
het ook kunnen zijn als je enkel de
grote lijnen van het verhaal zou bekijken: Leonce, de zoon van koning
Peter van Popo, vukt zijn dagen in
een nietsdoende verveling. Hoe zou
het ook anders kunnen: Hij wordt op
zijn wenken bediend door het personeel, dat hij haast tiranniseert; zelfs
in de liefde vind hij geen oplossing, is
zijn lief Rozetta (C. Jonckheere) niet
meer dan een hoer die uit is op de
geldelijke beloning. Zijn vader koning Peter (M. Steemans) is een eeuwig twijfelende pantoffelheld die
bang is van zijn eigen personeel en
geen enkele macht bezit. Schrander
is hij ook niet: een knoop in een zakdoek moet hem aan iets herinneren,
maar aan wat ? Enkel bij Valerio
(Bert Van Tichelen) vind Leonce wat
hij zoekt: iemand die zijn gelijke is
zowel in denken als handelen.
Valerio komt dan ook naar voor als
een heel handige vleier, soms onder kruiperig, maar die naast dit carriérisme (minister worden als Leonce
koning is) toch ook echte vriendschap kan tonen, denk maar aan de
zelfmoordpoging...
Wanneer koning Peter aan Leonce
laat weten dat deze moet trouwen

MEFISTO
Mefisto v?in Istvan Szabo staat volop
in de belangstelling. Vorig jaar was
de film in Gent te zien, maar informatie erover ontbrak. We zijn toch
maar gegaan omdat het een Hongaars
-Westduitse film was, wat hier zelden
wordt vertoond, en om de naam
’Klaus Mann’. Hij schreef het boek
waarop de film gebaseerd is. Voor
Manns Mefisto stond de akteur
Gustav Grüngrens model. De film
kreeg in ’81 een prijs in Cannes en in
’82 de Oscar voor de beste buitenlandse film.

De akteur Hendrik Höfgen is lid van
een kommunistisch gezinde theatergroep die arbeiderstoneel wil brengen. Maar op het ogenblik dat zijn
ambities verder reiken dan de provincie, verandert hij van koers. Tijdens de machtsovername van de Nazi’s is hij in het buitenland en hij
heeft dus de kans daar te blijven.
Toch verkiest hij, ondanks de tegenwerpingen van zijn vrouw, naar Duits
land terug te keren.

met prinses Lena van Pipi (N. Vangheel) besluit Leonce te vluchten, hij
gelooft niet in een opgelegd huwelijk
en zeker niet met iemand die hij nog
nooit ontmoet heeft. Leonce en
Valerio gaan naar het buitenland; zo
besluit ook prinses Lena samen met
haar gouvernante (C. Jonckheere)
(’Wat heeft het voor zin een nagel
door twee handen te slaan, die elkander nog nooit ontmoet hebben ?’).
Door toeval ontmoeten Leonce en
Lena elkaar, waarbij ze het niet over
liefde hebben, maar over de zoetheid
van de laatste droom, de dood...
Zo iemand heeft Leonce nog nooit
ontmoet en door toedoen van Valerio trouwt hij met Lena, zonder haar
identiteit te kennen, in een schijnhuwelijk door zijn vader ingezegend.
Het wordt een even schijnheilig happy end, want beiden weten dat ze
niet geschikt zijn voor de verantwoordelijkheid tot het besturen van
het land. Zelfs Valerio lacht alles weg
zijn ministerschap incluis: ’morgen
spelen we hetzelfde theater opnieuw.

Een comedie, ware het niet dat’
Büchner het menselijk gedrag gaat
analyseren als een wetenschapper
ziin objecten (Büchner steudeerde
natuurwetenschappen), ware het niet
dat het leven in vraag gesteld wordt.
Zijn conformisme gaat echter veel
verder. Stap voor stap laat hij zich
door de Nazi’s inpalmen in ruil voor
persoonlijke roem. Hij krijgt grote
rollen toebedeeld en wordt tenslotte
directeur van het Berlijnse staatstheater, dankzij zijn vriendschap met
Goering. Zijn geweten probeert hij te
sussen door een vriend in zijn huis te
laten onderduiken en een zwarte
vriendin een pas te bezorgen voor het
buitenland.
Voor de Nazi’s is Höfgen het boegbeeld van de Duitse kuituur naar de
buitenwereld en het binnenland toe:
hij bewijst dat er in Duitsland nog
plaats is voor kunst en kunstenaars.
Voor zichzelf is Höfgen niets anders
dan een akteur. Ich bin doch nur ein
Schauspieler’, zegt hij herhaaldelijk.
Ook de vriendschap die Goering voor
hem voelt, blijkt slechts een strategie
te zijn. Wanneer Höfgen voor de
tweede keer de vrijlating van een
vriend bepleit, volgt er een woedeuitbarsting van Goering. Het nazimoster
lijkt zich ook tegen hem te keren in
de laatste hallucinante beelden: Höfgen midden de. arena, verblind door
schijnwerpers. Hij heeft geen enkele
verdediging, slechts het ekskuus dat
hij alleen maar een akteur is. Daar-

ironie, sarcasme en verveling als resultanten van de crisis van gevoelens,
van denken, van bestaan... Dit cynisme dat als een rode draad doorheen
het stuk loopt (zowel in het eerste
deel waarin het gezag gehekelt wordt
als in het tweede deel met eerder romantische inslag), heeft het een zeèr
aktuele indruk. Een indruk die nog
versterkt wordt door de regie van Pol
Dehert. De regie getuigt van een intelligent en fris doordenken over de
rijke tekst van Büchner. Het consekwent interpreteren van de verschillende handelingen levert een boeiend
en vaak humoristisch geheel. Zo zijn
er vele schitterende beelden te zien,
alhoewel dit het lange stuk ruim
2.30u langniet makkelijker maakt.
Het teruggehouden (maar uitstekend) akteren vraagt van de toeschouwer een continue aandacht,
wanneer je dit kunt opbrengen, geniet je dan ook van een echt moie
voorstelling.
Tevens is het meteen uitkijken naar
wat het NTG, waar nu derde produktie loopt: Shaws ’Madame Warrens broodwinning’ in een regie van
H. Van den Berghe, zal doen met een
ander stuk van Büchner: Dantons
dood...
De voorstellingen van Leonce en Lena beginnen stipt om 20.00u in Arca
schouwburg, Sint Widostraat. Een
tip: gebruik de reductiebon die je vorige week kon vinden in Schamper !
(JVW)

door ontkent hij eigenlijk zichzelf:
hij is niemand als hij niet iemand kan
spelen (cf. Zelig)
De film is wel gesitueerd in NaziDuitsland maar het is eigenlijk een
metafoor. In hoeverre speelt een akteur alleen maar rollen ? Hoever mag
of kan een kunstenaar gaan in zijn
ambitie ? Kan kunst volledig los
staan van politiek of van een houding
tegenover de werkelijkheid ?
De rol van Hendrik Höfgen wordt erg
overtuigend gespeeld door Karl Maria
Brandauer. Het personage is niet
’goed’ of ’slecht’, het is er gewoon.
Plezant om weten: K.M. Bandauer is
ook te zien in ’Never Say Never
Again’, de Bondfilm met Sean Connery in de hoofdrol. Waarom hij
daarin had meegespeeld ? vroeg
Röpcke. ’Only for the money’ zei
Brandauer. En misschien ook om het
succes ?
(A. G)

REVUE GENEESKUNDE 1983
ORTHOPISSY
De studenten van de fakulteit geneeskunde organiseren hun tweejaarlijkse
REVUE
welke doorgaat in het M.P.I. SintJuliaan op maandag 12, dinsdag
13, woensdag 14, donderdag 15,
en vrijdag 16 december 1983, telkens om 20 uur (behalve donderdag 15 december, om 21 uur)
M.P.I. Sint-Juliaan is te bereiken via Lentestraat (zijstraat Ottergemse Steenweg) ingang tussen
nr. 54 en nr.56.
KAARTEN: 250 Bfr. en 300 Bfr.
te verkrijgen in voorverkoop telefonisch op nr. 091/28 13 87
Verdere inlichtingen omtrent de
REVUE 83 bij:
Frank Brusseel : 091/251032

?

OMTRENT GUT & GESTUT

Het GUT (Gents Universitair Theater) gaat weer van start en zoekt
daarom enkele geëngageerde mensen!
Dit is onze konklusie uit het berichtje dat we op Schamper binnenkregen
Wat erin stond hebben we vrijelijk
omgezet in volgende tekst:

Na het afgelopen academiejaar dat
betrekkelijk stil verliep voor het
GUT, wil men er dit jaar weer werk
van maken. Deze stilte was te wijden
aan allerlei moeilijkheden; een gebrek aan een hechte groep; problemen met het vinden van de geschikte
repetitieruimte; het streven naar een
toneelprodujtie, die echter niet binnen de mogelijkheden lag. En als je
dan niet via een opvoering naar buiten treedt, valt het al vlug op dat er
helemaal niets gebeurt ! Toch staat
het GUT niet stil, onder begeleiding
van Eddy Vereycken (akteur - regisseur bij het Theaterkollektief Malpertuis, Tielt) wordt er 1 tot 2 maal per
week samengekomen. Dan volgen er

bewegings- en stemoefeningen, aanleren van improvisatie technieken,
tekstanalyse.

Vooral wordt er gewerkt vanuit de
’Relatieroos van Timothy Leary’. Dit
is een patroon van verschillende relaties, die in een bepaalde situatie en
dus in spel kunnen omgezet worden.
Vanuit deze speloefeningen, die een
beroep doen op je kreativiteit, je mogelijkheid tot het inleven in een bepaalde situatie, je fantasie, wordt er
dan langzaam gegroeid naar een bepaald stuk. Deze produktie kan dan
bestaan uit het bewerken van een bestaand stuk, maar ook eventueel ook
uit de opgedane ervaringen tijdens
het jaar.
Het GUT richt zich voornamelijk tot
studenten, alhoewel er soms ook
niet-universitairen mee werken. Meestal zijn dit mensen die wegens omstandigheden de lessen in konservatoria niet hebben gevolgd. Zo is het een
groepje enthousiaste jongelingen die
interesse hebben in theater doen en
maken.

Wie is Zelig? In anderhalf uur krijg je
de levensschets te zien van een kameleon-man (W.Allen) die tengevolge
van trauma’s uit zijn kinderjaren,
zich zowel fysisch als psychisch conformeert aan zijn toevallige omgeving
Als fenomeen laat hij zich misbruiken voor allerlei commerciële en professionele doeleinden. Slechts de
liefde en menselijke bekommernis
van zijn psychiater Eudora Fletcher
(Mia Farrow) geneest hem van zijn
hypemeurotische neiging.

onovertrefbare
sportberichtgeving

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

Daar waar het GUT zich meer richt
naar het teater maken/doen, wil het
GeStuT (Gents Studenten Teater,
what’s in a name) zich bezighouden
met een teaterbegeleiding en -promotie.

Dit wil deze werkgroep dan ook
doen. Met een aantal ideeën in het
achterhoofd, zoals trips naar Brussel,
Leuven of misschien het buitenland,
organiseren van een teaterweek, lezingen, doen we een oproep voor
teaterfreaks of zij die het willen worden. Een groep entousiaste mensen
die zich inzetten voor het promoten
van teater of die durven op ontdekkingsreis te gaan in de jungle van het
hedendaags teater.
Interesse ? Vanaf vandaag kun je info
verkrijgen op het sekretariaat van de
Brug. Een vergadering volgt later.
Vergeet je naam niet op te geven!

Nog te veel en te lang wordt het teater beschouwd als een kunstvorm die
geen betekenis of aantrekking zou
hebben, wat een schromelijke vergissing is. Het hedendaags teater is verrassend levend en biedt een enorme
mogelijkheid tot bezinning over verschillende themata. De laatste tijd
gaat men zelfs gebruik maken van
nieuwe inzichten en technieken.

Dit is een film waar Woody Allen-fanaten wild enthousiast zullen over
doen maar die ons niet kon overtuigen en zelfs bij wijlen verveelde.
Sommige van zijn grappen, o.a. diegene die refereren naar zijn seksuele
frustraties, komen heel déjà-vu over.
We zien hier opnieuw een Allen die
zichzelf parodieert door zich eens te
meer als een neurotische figuur op te
stellen en aldus met zijn ongelooflijke pretentie in een ver doorgedreven narcisme vervalt.
Zelig is te zien in Calypso om 14h00,
15h20, 1 7hl0, 19h00 en 20h50.

Het basisidee, nl. de paradox dat de
zgn. individualistische Amerikaan
toch altijd poogt een zo groot mogelijk conformisme na te streven, situeert zich in de film op twee vlakken.
Enerzijds de eeuwige conformist
Zelig die, in zijn laffe streven om
zich constant veilig te stellen, zijn
eigen ideëen en persoon totaal onderdrukt en zijn omgeving volledig imiteert. Anderzijds de publieke opinie
bestaande uit mensen die, ieder voor
zichzelf wensen een uniek individu te

grondige informatie
en
de achtergrond van
de gebeurtenissen
in de actualiteit

Zulke stukken zijn er, helaas niet altijd in Gent en niet door iedereen gekend. En juist hier nijpt het veel te
kleine schoentje. Een taak voor het,
pas dit jaar opgerichte, GeStuT leek
wel weggelegd: ofwel het publiek
naar het teater te brengen, ofwel het
teater naar het publiek te brengen...
en dit alles op een heel eigenzinnige
wijze...

j ij

Het gebruikte concept is allesbehalve
nieuw maar vrij origineel uitgewerkt.
Als kijker moet je heel aandachtig
zijn want het grootste deel van de
film bestaat uit nieuw opgenomen
fragmenten waarvan de pellikule zodanig bewerkt is, dat ze nauwelijks te
onderscheiden zijn van de authentiek
historische fragmenten. Op die wijze
is er ook een parallellisme waar te
nemen tussen vorm en ‘inhoud’ omdat het conformisme zo ook technisch wordt uitgewerkt. EEn duidelijk pluspunt voor deze film waarvan
de zwart-wit opnamen door vaste
allen-fototgraaf Gordon Willis heel
mooi en verzorgd zijn.

Zelig is opgevat als een ‘sereiuze’ documentaire waaraan gestalte wordt
gegeven door hedendaagse interviews
met figuren als o.a. Paul Bellow en
Susan Sontag, historische fragmenten
waar Zelig werd ingewerkt en gespeelde scènes opgenomen in oude
stijl.

tl H E T LAATSTE N IE U W S

Ben
ook geïnteresseerd, neem dan
contact op met:
Koen Van den Broeck
St. Jansvest 16
of
Eddy Vereycken
Oude Houtlei 130

zijn maar toch niet uitstijgen boven
de grauwe massa, die zich vlug laat
meeslepen door stemmingmakerij
wat in de film concreet tot uiting
komt in het respectievelijk ophemelen, verguizen en opnieuw bewonderen van Zelig.

ZIELIG

Video, muziek, akrobatie, mime
doen hun intrede, zodat bepaalde
produkties een bont schouwspel worden en adembenemend mooi zijn.

Jan Van Rijckeghem.

VRIJDAG 9 DECEMBER
Optreden John Hiatt, VOORUIT
Proka: 19.00u ’L’eaux a la Bouche’
van David - Valero ze
21.00u Jul et Jim van
Truffaut
23.00u Vivre sa vie, van
Goddard
ZATERDAG 10 DECEMBER
Fakkeltocht: Respect voor mensenrechten.
Organisatie: Amnesty International
Leuven Ladeuzeplein, 16.0Ou
Optreden: ’Roepen om de dag’ Muziek en Poëzieavond door de leerlingen van het conservatorium van
Mechelen o.l.v. Francis Verdoort.
Dirk Van Esbroeck en Juan Massondo.
ZONDAG 11 DECEMBER
Opera: Death in Venice, Opera voor
Vlaanderen, 19.30u
MAANDAG 12 DECEMBER
Schaken: vanaf 5/12 elke maandag
Loc. Koninklijke Gentse Schaakkring
Ruy Lopez, Kwaadham 8
DINSDAG 13 DECEMBER
TD: Fab-TD in zaal Artevelde, 21u
WOENSDAG 14 DECEMBER
SJW-avond: VS-politiek in CentraalAmerka onder Carter en Reagan.
Brug, 20.00u
Onderwijscyclus VVS-SVB: VSO
Brug, 20.00u

armiic KOPIE REPRODUCT

NEDERKOUTER 118 - 9000 GENT

kopie
discount
15machines
Kortrijksepoortstr. 228
Gent
OPEN: van 10u
tot 20u

card en postershop
unieke gadgets
moderne inlijstingen
Onderbergen 70, Gent, tel.23.24.38
ALLE FILMAFFICHEN

Graaf Arnulfstr.3,Gent, tel.241251
(aan Blandijn)

