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SCHAMPER het tjyJ*. van papier.

PR O C ES
nog meer ? 
nog meer !

Terwijl wij rustig Schamper 102 doornamen 
kwamen in ditzelfde Gent 37 studenten voor 
de rechter. Voorzitter Serck moest beslis-
sen of ze al dan niet naar de correctione-
le rechtbank werden doorgestuurd.
Negen mochten zonder meer naar huis, tot 
dinsdag bleek dat de procureur tegen die 
beslissing beroep had aangerekend.
Volgens hem mag de raadkamer slechts oor-
delen over de bezwaren die iemand voor de 
rechtbank kan brengen. Serck had vogens 
hem de verklaringen van de politie in twij-
fel getrokken en was zodoende buiten zijn 
boekje gegaan. Kortom, voor een leeK onver-
staanbare muggezifterij. Eens te meer 
voelen velen zich door de wet in de nek 
getrapt want alhoewel die voorhoudt voor 
elke Belg gelijk te zijn, blijken de 
wegen van vrouwe Justitia toch hier en 
daar ondoorgrondelijk.

Primo : uit de duizende studenten die op 
straat kwamen tegen de 10000 moeten er 
zich precies 37 verantwoorden.
Secundo : daar waar de Brusselse rector 
zijn studenten vrijkocht via een minne-
lijke schikking blijkt de Gentse Hoste van 
een dergelijke procedure niets af te weten. 
Tertio : de negen die eerst volgens rechter 
Serck vrijuit mochten gaan komen nu opnieuw 
voor in de Kamer van Inbeschuldigingstel-
ling. Nieuwe kosten dus, en opnieuw uitstel 
Tot wanneer ? Paasvacantie ? Of mei ?

Kunnen studenten de juridisch kaste iets 
van de sfeer duidelijk maken ? Tot nog 
toe niet. Alles blijft bij formaliteiten, 
getwist omtrent dossiers en pleegvormen. 
Uitbranders door voorzitter Serck omdat 
de studenten niet willen rechtstaan al-s 
hij binnenkomt, omdat ze niet zwijgen als 
hij praat. Kortom een botsing tussen twee 
(elkaar wantrouwige) werelden-.

NICARAGUA
SANDINISTISCH
BEVRYDINGSFRONT

Verschillende studenten en afgestudeerden 
hadden aan de werkgroep Nicaragua de vraag 
gesteld op welke wijze zij hun steun konden 
betuigen met Nicaragua, De klemtoon werd 
voornamelijk gelegd op projekten, waaraan 
men eventueel kon participeren.
Die vragen naar stagemogelijkheden, vrij-
wil ligerwerk enz in Nicaragua werden door-
gespeeld naar leden van het Nicaragua-Komi- 
tee van Mechelen, die in de loop van decem-
ber '79 en januari '80 een bezoek gebracht 
hebben aan Nicaragua. Zij hebben aan de 
verantwoordelijken ter plaatse die vragen 
voorgelegd.
Reden genoeg om een interview af te nemen 
van hen. Temeer daar vorige week in het 
studentenrestaurant de BRUG onder meer een 
geldinzameling gedaan werd ten voordele 
van de alfabetiseringscampanje . Daarnaast 
komt nog dat op 14 februari er een solida- 
riteitsavond Nicaragua doorgaat in de zaal 
Vooruit, vanaf 20 uur.

Wat valt er enorm op, als realisaties en 
als gevolg van de aanpak van het FSLN 
(de Sandinisten), nu Somoza een goeie zes 
maand geleden aan de dijk gezet werd?
Op het vlak van de gezondheidszorg is de 
vooruitgang zeer duidelijk. . Op 5 maanden 
tijd werd 85% van de kinderen beneden de 
vijf jaar ingeent tegen polio.
Een kampagne ter bestrijding van te tonos, 
dyfterie en malaria is volledig voorbereid 
en gaat effektief van start begin maart.
Door de leiding worden de lepra en de mala-
ria als nationale problemen aanzien. Sinds 
1975 ■konstateert men een verhoging van de 
lepra in het noorden. Dit kwam hoofdzakelijk 
door het verbod van Somoza om medicamenten 
naar het noorden te sturen. Omdat daar de 
boeren zich steeds verzet hebben tegen de 
diktatuur, en dat de guerilla daar een ster 
ke inplanting had.
In elk geval is er een ontzettend tekort aar, 
kinine ter bestrijding van de malaria.
Het farmaceutisch bedrijf dat Nicaragua 
rijk is wordt voornamelijk georienteerd op 
de produktie van de basisgeneesmiddelen, 
die in eerste instantie nodig zijn.

Aan die inentingen hielpen de vakbonden bv 
le onderwijsvakbond ANDEN heel sterk mee. 
Landen als Mexico, Spanje en de DDR hebben 
de revalidatie van 1500 zwaar gehandikapten 
op zich genomen. ^
We hebben daar 12 geneesmiddelen kunnen af-
geven aan de verantwoordelijken. Die werden 
voornamelijk in Antwerpen verzameld.

Nicaragua is voornamelijk een aararisch land 
Welke wijzigingen zijn nu al inde praktijk 
gebracht?

Vroeger werd voornamelijk aandacht besteed 
aan de produktie van exportgewassen. Voe-
dingsgewassen kwamen op het achterplan. Hoe 
zit het nu?
In elk geval besteed men meer aandacht aan 
de voedingsgewassen, gezien het voedselte-
kort dat heerst in Nicaragua. Voor de voe-
ding van de bevolking is ongeveer 40 ton voe 
dingsmiddelen vereist per dag. Daarin kan 
Nicaragua op dit ogenblik niet voorzien. 
Temeer daar er door de strijd één oogst kom-
pleet gemist werd.

Groenten zijn relatief duur. Bijna even duur 
als hier. Vroeger werd daar heel weinig aan-
dacht aan besteed. Qp de markten komen klei-
ne boeren met enkele kisten groenten....
We hebben alleen in Esteli een paar ha ge-
zien, beplant met koolgewassen.
Fruit is in verhouding tot groenten goedko-
per. Nog altijd vind je heel veel katoen, 
koffie- en rietplantages

De massaorganisatie van de boeren ATC bestoni 
al klandestien voor de overwinning. Vroeger 
al voerde zij gewapenderhand bezettingen 
uit van gronden van de grootgrondbezitters 
die somozisten waren. De eerste opstand in 
1978 was voornamelijk een boerenopstand.

Het FSLN meent dat het beter is dat de grond 
verdeeld wordt en dat de boeren samenwerken. 
Op dit ogenblik' is het niet zozeer tegen het 
klein grondbezit dat opgetreden wordt.

ue landarbeiders hebben nooit geleerd hoe, 
wanneer en wat gezaaid moest worden. Monito-
ren en boeren zijn dus noodzakelijk wil het 
experiment van de koöperatieven een kans op 
slagen hebben.
Omwille van die moeilijkheden worden nu meer 
mensen georganiseerd in staatsboerderijen.

De koffieoogst...
Door het goed weer is de koffie vlugger rijp 
geworden om te oogsten. Maar voor die oogst 
was er een tekort aan arbeidskrachten. Door 
pers, radio enz werd opgeroepen om in de 
weekends werkbrigades op te richten om de 
oogst in elk geval te doen slagen. Die werk-
brigades werden samengesteld uit jongeren, 
studenten, leden van de vakbonden en vrij-
willigers van de massaorganisatLes . - 
De volledige operatie is gelukt. De ko+fie- 
oogst, die volledig voor export bestemd is 
werd binnengehaald. Daardoor verwerft het 
regime buitenlandse deviezen, welke het 
meer dan hard nodig heeft.
Het sisteem van de werkbrigades heeft een 
politieke konsekwentie nl het heeft de band 
tussen de stadsbevolking en het platteland 
aangehaald. De kloof tussen de stad en het 
plaateland is niet zo groot omdat bv Mana-
gua een half platteland vormt met weiden, 
akkers enz...

vervolg zie pagina 2

Blandijn, gebouw op gelijknamige rots 
werd door de rector, rots in gelijkna-
mig gebouw tot verboden gebied verklaard.

Binnen zonder toestemming, een sanctie. 
Drinken zonder toestemming, een sanctie. 
Fuif zonder toestemming, een sanctie, 
activiteit na middernacht, een sanctie.

Want wij studenten hebben, zo sprak hij, 
geen respect voor de kuisvrouwen.
Want wij studenten hebben, zo sprak hij, 
onze behoefte gedaan in de gangen.
Want wij studenten hebben, zo sprak hij, 
tijdens de laatste fuiven diefstallen ge-
pleegd.

Kortom : wie nog één voet verkeerd zet 
in de Blandijn verkrijgt een definitieve 
uitsluiting , ofte het verbod nog verder 
te studeren aan het even welke Belgiese 
unief.

Studeren dat is nogal wat in deze wereld. 
Fn die wereld die moet iets tegen Schamper 

hebben.

Misschien wel omdat het wederkerig is. 
Politie deporteert 98 studentenfietsen 
van station naar haven en niemand wil ons 
uitleggen waarom.
Het gerecht verwijst 28 studenten naar de 
correctionele rechtbank en nienand wil er 
iets over gepubliceerd zien. 'Schrijf wat 
je wil, maar hierover zwijg je.'
Politie, advocaten, studenten blijven 
kortaf, bijna agressief.
Bang voor een Tijgertje van Papier ?

Voor schamperfanaten en onze onvermijde-
lijke groupies devolgende heugelijke konde.

M.Stubbe kan nog het gerenomeerde GUSB- 
nummer verkrijgen in meerdere exemplaren. 
Trouwens, zolang de voorraad strekt, kun-
nen alle schampers van dit jaar nog beko-
men worden in brug en overpoort.
Inclusief de 100. U weet wel. De gouden.

Wij vragen trouwens een expert terzake 
om de invloed van deze gouden schampers 
op de jongste goudprijs eens uit Je 
doeken te doen.

Merkwaardig is dat het instituut voor de 
landhervorming (INRA) ongeveer overal inge-
plant is; zelfs in de kleine dorpjes. Ook 
de boerenorganisatie ATC (Associacion Tra- 
bajadores el Caxnpo) is tot in de kleine 
dorpjes uitgebouwd.
De gronden van Somoza, ongeveer de helft 
van de landbouwgrond in Nicaragua, evenals 
de braakliggende gronden werden genationa-
liseerd. Die grond werd op drie verschil-
lende wijzen aan de boeren gegeven.
Aan kleine boeren die onvoldoende grona 
hadden, werd meer gegeven. Tesamen met de 
landarbeiders werden koöperatieven opgericht 
Verder werden ook staatsboerderijen gesticht

Met de koöperatieven heeft men wel wat last 
omdat de landarbeiders geen echte boeren 
zijn. Daarenboven hebben ze nooit initia-
tief megen nemen



RODDEL Soor ;
Sinds verschillende jaren bestaat aan ons 
aller RUG een kommisie menu,die als belang-
rijkste taak heeft ervoor te zorgen dat de 
maaltijden in de restorants iet of wat dege-
lijk zijn.Van deze kommisie maken,naast drie 
studenten de chef-koks en een aantal perso-
neelsleden deel uit,in totaal negen mensen. 
Sedert verschillende jaren nu genieten deze 
studenten-leden van kommissie gratis maal-
tijden in de resto's.Voorwaar een rijkelijke 
vergoeding voor een prestatie die erin be-
staat elke middag in een universitair resto 
te gaan eten.
Het was dan ook niet onverwacht dat op de 
sociale raad in december.wanneer de werking 
van deze kommissie menu ter sprake kwam, 
daarrond vragen werden gesteld.
In den beginne niet zozeer rond het principe 
van die gratis maaltijden,dan wel rond het 
feit dat deze kommissie zo weinig openstond 
voor geinterreseerden.Ze sloten zichzelf af 
van iedereen die er wou aan meewerken.Het 
is misschien niet abnormaal dat je dan eens 
nagaat vanwaar die interresse en waarom dat 
afsluiten.
Dra bleek dat die gratis maaltijden daar 
wel voor iets konden tussenzitten,wat de on- 
middelijke aanleiding was om dit 'voorrecht' 
af te schaffen.
Voorrecht ??
De reaktie van kommissie menu onder de des-
kundige leiding van Jan Strobbe was vrij 
heftig.In een drieste brief aan de voorzit-
ter van de sociale raad hebben zij volgende 
bezwaren:
+ De gratis maaltijden zijn een verworven 

recht,wij hebben dat al jaren.Het voor-
stel tot afschaffen ervan is onaanvaardbaar. 
Wordt de studentensolidariteit zo bedreven?
+ Kommissie menu is al groot genoeg,er zijn 

genoeg praatbarakken aan de unief.
+ Als jullie denken dat ik mijn benzine nog 

ga verrijden om aan de unief te gaan eten 
dat zal toch ook niet waar zijn zulle!
+ Kijk het is misschien wel een misbruik, 

maar het is een verworven recht voor ons. 
Schaf het dan maar af na ons.
+ Als je de gratis maaltijden afschaft ne-
men we kollektief ontslag.

Van al deze punten kan ik alleen antwoorden 
op de eerste twee.
+ Het is blijkbaar de mening van de meer-

derheid in de sociale raad dat een mis-
bruik op termijn niet in een verworven 
recht wordt omgezet.
Is het echter een misbruik ?
De reaktie van Jan Strobbe (leider in de 
kommissie) spreekt boekdelen als wij er hem 
op attent maken dat er ontelbare mensen 
werken .zonder vergoeding,voor de studenten 
(Schamper.konventen en kringen.werkgroepen,
sociale raad,raad van beheer.fakulteitsraad,
en moeten we nog doorgaan?).Even kalm als 
lakoniek vind Jan Strobbe dat die zichzelf 
maar zitpenningen of andere vergoedingen 
moeten toekennen.Met een dergelijke inter-
pretatie is het inderdaad een misbruik,dat 
niet langer kan en mag bestaan.
De solidariteit tussen de studenten is,voor 
zover ik weet,nooit zover gegaan dat zij de 
misbruiken van anderen verdedigden.
+ Ik geef grif toe dat er op de unief praat-

barakken genoeg zijn,daarom dat het goed 
is dat iemand eens iets doet.De sociale raad 
heeft in december iets gedaan.

Met al deze gegevens kwam de sociale raad 
van januari,waar dit punt op de agenda stond. 
De brief van kommissie menu had de leden niet 
precies in haar voordeel beinvloed.
Men besloot kommissie menu,die toch dreigde 
af te treden,als ze hun gratis maaltijden 
niet kregen,te vervangen na de vergadering 
van de sociale raad in februari.

Ze worden dus niet ontslagen,maar ze krijgen 
geen gratis maaltijden meer,dus !

Wat nu?
Wij zoeken een paar mensen,die gratis belang-
loos iets willen doen voor het verbeteren 
van onze maaltijden in de resto's en hun in-
richting. Al les wat je daarvoor moet doen is 
regelmatig (niet elke dag,maar toch frequent) 
eten in een van de universitaire resto's en 
af en toe nog een uurtje uittrekken om op-
merkingen te formuleren .eventueel gewoon 
schriftelijk.
Wij zijn ervan overtuigd dat vele mensen, 
die regelmatig in onze resto's eten er iets 
willen aan verbeteren.

Dirk Vereeken 
vz sociale raad

P.S.: kandidaturen voor kommissie menu: 
D.V. .sociale raad 
studentenhuis
Sint Pietersnieuwstraat 45
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Nicaragua
Welke nieuwe vormen zijn er in de industrie 
ingebracht? Want de industrie is voor 55% v 
vernield en daarenboven haast volledig in 
handen van de privé.
In Esteli worden in Koöperatleve winkels 
jeans verkocht, die een textielkollektief 
gemaakt hadden. We hebben daar gesproken 
met de projektverantwoordelijke van dat 
kollektief dat al drie maanden werkt. Nu 
worden de jeans gemaakt tegen de prijs van 
150 fr. (belgische) Dat is veel lager dan 
vroeger. Toch houdt men voldoende reserves 
over om grondstoffen opnieuw aan te vullen, 
□ ie sprak zich nogal verontrustend uit 
Die sprak over het grote gevaar van infil-
tratie vanuit andere landen om te verhinde-
ren dat die jeans op de markt zouden komen, 
indien de produktie op vele plaatsen ge-
start zou worden, zodat aan expert ge-
dacht zou kunnen worden. Die schrik voor 
infiltratie zit er wel diep in want zelfs 
met brieven van het Front in de hand werd 
de toestemming niet verleend om foto’s te 
nemen.

In dat textielkollektief werken 34 vrou-
wen. Voor elk van die 34, aangepast aan de 
gezinssituatie wordt er een minimumloon 
vastgesteld. Met de tijd worden de lonen 
volledig in geld uitbetaald. Op dit ogen-
blik is dat maar deels zo. De rest wordt 
in voedingsbons uitgekeerd. Het geld had 
niet veel waarde en het FSLN werd genood-
zaakt om de biljetten van 500 en 1000 Cor- 
doba af te schaffen omdat Somoza met 500 
miljoen cordoba-het land uitgevlucht was.
(1 cordoba is ongeveer 3 bfr)

Gezien het voedseltekort, hoe wordt dan 
het voedsel verdeeld?
Er zijn vaste prijzen vastgesteld voor rijsl 
mais, bonen, olie eieren... Dat is een 
sociale maatregel om de woeker te vermijden. 
Op de markten worden hogere prijzen ge-
vraagd dan de vastgestelde. Om alles in 
de hand te houden wordt bv in Managua het 
voedsel per wijk bedeeld en verdeeld.

De alfabetisatie is een zeer belangrijk 
doelstelling van het Front. Heel hun leven 
lang werd de meerderheid van de bevolking 
onmondig gehouden. Wat hebben jullie daar-
omtrent vernomen?

bi

De Alfabetisatie is DE campanje .van 19B0, 
naast het opdrijven van de produktie.
Die alfabetisatie heeft niet alleen tot 
doel het leren lezen en schrijven. Het is 
voor het Front een garantie om de revolutie 
verder te zetten. De slogans zijn daar zeer 
duidelijk over. 'Elke gealfabetiseerde is 
een kaakslag voor het imperialisme’; ’Alfa-
betisatie is onze bevrijding'.

Meer dan 50% van de bevolking is analfabeet. 
Aan de Atlantische Kust is dat percentage 
hoger nl 70-80%.
Die campagne start begin maart. De voorbe-
reiding is al aan gang sinds okt 79. Bij 
die alfabetsatiecampagne zijn 180 000 men-
sen erbij betrokken om te gaan alfabetise-
ren. Elk van hen schoolt 5 mensen. Dat 
noemen ze daar een eenheid. De kosten per 
eenheid bedragen 4500 bfr. (bord, krijt, 
wat boeken, schoenen voor de ’leraar’..]
De totale kostprijs voor de alfabetisatie 
van een goeie 900 000 mensen belopen 25 
miljoen dollar of 700 miljoen bfr. (vgl maai 
(vergelijk maar eens met de aankoop van 
de vliegtuigen , de pantsers, de raketten 
voor ons leger]

De opleiding van die alfabetisatiemonitoren 
wordt begeleid door over de duizend Cubaan-
se leraars, ook door onderwijzers uit Vene-
zuela. De methode steunt op die van Freire. 
Overigens werken twee assitenten van Freire 
aan de campanje mee.

Die alfabetisatie wordt ’politiek’ gevoerd, 
bv door niet te beginnen met de letters van 
het alfabet , maar met woorden enzinnen 
die zeer sterk aanspreken, zoals wie was 
Sandino, van wie is de grond, de waterput-
ten enz...
Aan die kampnje zit een tweede bedoeling 
vast : uit de alfabetisering moet de per-
manente vorming van volwassenen uitgebouwd 
worden. En dit is uitzonderlijk in Europa.

Het onderwijs is in Nicaragua volieoig gra-
tis. Een opmerking nog. De leraars uit Cu-
ba werd gevraagd voldoende proviand mee te 
brengen om drie maanden in hun levensonder-
houd te voorzien, gezien het voedseltekort.

Vroeger waren er blaadjes, stencils vanhet 
FTont d±e doorgegeven werden. Nu heeft -het 
dagblad van het FSLN ’Barricada’ een óplage 
van 60 000 ex, na zes maanden. Het wordt 
uitgegeven in drie talen het Spaans, het 
Engels en het Mesquito. Het is de bedoe-
ling om gelij<lopend met de alfabetisatie- 
campanje ofwel Barricada aan te passen of-
wel extra-nummers uit te brengen met gro-
tere letters, andere schikking enz voor 
de nieuwe lezers.

I
I

We zullen eventjes het verhaal van de 
typmachienes vertellen.
In het studentenhuis, de tempel van de 
"aktieven”, is er de laatste tijd enige 
beroering omtrent typmachines. Zoals weet 
zijn dat toestellen die, door middel van 
enkele mechanische delen en met behulp van 
vingerdrukken op doorvoor bestemde toetsen, 
lettertekens afdrukken op het met die be-
doeling in het toestel aangebrachte papier.

Het gaat hier echter niet om een beschou-
wing over het fenomeen schrijfmachine -ge-
zien in haar historische kontext- maar wel 
het fenomeen schrijfmachine in de hier-en- 
nu situatie van het studentenhuis. Het is 
vandaag 4 februari.

Op het studentensekretariaat is er een IBM- 
machine die, in principe voor de sekreta- 
esse bestemd is, maar praktijk door Jan en 
vooral alleman betokkeld wordt, met het 
voorspelbare gevolg dat het om de paar 
dagen moet hersteld worden. In een ander 
lokaal op het gelijkvloers (het SIC) staan 
er nog twee gewone machines, maar daar 
kijkt niemand naar om.
Op het eerste verdiep staat soms op Scham-
per, maar meestal ergens anders, een andere 
IBM die bedoeld was om door Schamper ge-
bruik! te worden, maar eveneens door het 
onoordeelkundig gebruik van de vele Brug- 
bezoekers regelmatig stuk. Er staat nóg 
een elektrisch typmachine dat, sinds ie-
mand de stekker ervan verknoeide ( lees 
ook Schamper 96), niemad wil herstellen, 
laat staan gerbuiken.

Om die redenen heeft Schamper zich in decem-
ber een eigen IBM gekocht, die in de kast 
gaat wanneer Schamper hem niet gebruikt.
Ten slotte heeft ook de studentenbeheerder 
ook een elektrisch schrijfmachine op zijn 
bureau.

Vanwaar dan die recente moeilijkheden 1 
De sekretaresse kreeg het -terecht- op de 
heupen van het 's morgens steeds vast stel 
len van een verknoeide machine en wil haar 
toestel buiten de werkuren weer achter 

slot, zoals de vroeger (anderhalf jaar 
terug) gebeurde. Maar de spontane volks-
woede ontsteekt, want niémand opnieuw een 
stencil tikken op een gewone machine, en 
ook een stekker op een elektrisch snoer 
bevestigen is te moeilijk. Vandaar geroddel 
over de Schamper-IBM die werkloos in de 
kast staat, buiten de redaktie-uren. En

RODDEL over
door

waarom Schamper zo nodig op een IBM moet 
getikt worden: het is elektrisch, wat een 
gelijkmatige aanslag geeft, het is een han-
dig toestel, de vele koppen geven mogelijk-
heden voor de opmaak.
En dan krijgen we ook onze nieuwe voorzit-
ter van de Sociale Raad die aanspraken 
maakt op de beschikbare typmachines, want 
hij vindt het blijkbaar de normaalste zaak 
dat een IBM op het studentensekretariaat 
dient om de jaarwerkjes van de voorzitter 
mee te tikken, de sekretaresse weigerde 
het nl. in zijn plaats te doen. Daaren-
boven vindt het het nog veel normaler dat 
hij zijn opvolger, de voorzitter van het 
fakulteitenkonvent, een rekening wil voor-
schotelen van 38.000 fr., de prijs voor 
een nieuwe IBM. Want, de voorzitter van 
de Sociale Raad heeft geen eigen budget en 
vindt dus geen betere manier dan deze 
dure grap'aan zijn FK-opvolger Hans Block 
aan te smeren. Nochtans deze laatste hoog-
uit twee brieven per week schrijft, neem nu 
nog drie.

Met andere woorden, en om te besluiten: 
omdat onder Sociale Raad - voorzitter per se 
voorzitter wilde worden, maar daar bovenop 
nog mooi-getypte jaarwerkjes wil afgeven 
aan zijn profesoren, zal het Fakulteiten-
konvent dit jaar 38.000 fr minder te ver-
delen hebben onder haar aangesloten krin-
gen. Het genoemde bedrag zal terug te vin-
den zijn onder de noemer algemene kosten.

Schamper groet Dirk Vereeken.

In de solidariteitskampanjes wordt verwe-
zen naar de rol van de vrouwen in de ge-
voerde massastrijd, op de taken die de vrou 
wen op zich genomen hebben. Hoe is de 
vrouwenbeweging georganiseerd en welke po-
sitie hebben de vrouwen nu na de overwin-
ning? Want dat is zeer belangrijk om de 
evolutie van het revolutionair proces te 
volgen.
Vroeger heette de vrouwenorganisatie AMPRO 
NAC, oorspronkelijk opgericht als organisa-
tie die streed voor de mensenrechten. De 
vrouwen speelden ondanks het fenomeen van 
Machismo, een zeer belangrijke rol. Alleen 
al de namen van militanten die op de muren 
geschilderd staan wijzen daarop. Heel wat 
namen van straten dragen nu namen van vrou-
welijke militanten van het FSLN.
Op dit ogenblik zijn heel wat vrouwen opge-
nomen in de Policia Sandinista. Veel meer 
vrouwen dan hier het geval is, bekleden 
kaderfunkties in de ministeries en de mas- 
saorganisaties. We hebben meetings meege-
maakt waar de bevolking toegesproken werd 
door een meerderheid van vrouwen.
Er was een deelname van 25% van vrouwen aan 
de gewapende strijd, ‘in de guerilla. Nu 
hebben meer dan 25% van de kaderplaatsen, 
een vrouw als verantwoordelijke. Bij ge-
sprekken met verantwoordelijken van minis-
teries en massaorganisaties werden we veel-
al te woord gestaan door vrouwen. Voor ons 
is het duidelijk dat de rol van de vrouw 
geen papieren resultaat is.
Nu heet de vrouwenorganisatie AMLAE (Asso 
siación Mujeres Louis Amanda Espinoza).
Ze is gegroeid uit Ampronac. Alle hoofd-
kwartieren zijn ondergebracht in villa’s 
van Somozisten.

De vrouwenbeweging definieert zich niet als 
feministisch. Wel heeft ze heel wat kon-
takten met feministische bewegingen- 
De vrouwenbeweging was eerst een onderdeel 
in de massastrijd van het FSLN. Ze wil er 
nu voor zorgen dat de belangrijke rol van 
de vrouwen in de revolutie ongezet worden 
in vast verworvenheden.

Hoe zit het met de gelijkheid van lonen?
Met de uitwerking van projekten, voorge-
steld door de vrouwenbeweging?
De lonen zijn even hoog als voor mannelijke 
arbeidskrachten. Wel is dat nog niet overal 
in praktijk. De verplichting van dat prin-
cipe is wel gesteld door het FSLN.
Een voorbeeld van een projfekt dat aan uit-
voering toe is is het volgende. In de ste-
den worden overal kinderkribbes opgericht. 
Ook op het platteland worden die geïnstal-
leerd. Maar die zijn dan mobiel, zeker op 
de momenten van de oogsten.
Inde steden worden openbare wasserijen op-
gericht, omdat de wasmachines veel te duur 
zijn om individueel die aankoop te verrich-
ten.

De meeste mensen die we gesproken hebben 
willen kinderen, omdat zoveel kinderen ge-
sneuveld zijn of vermoord werden door de 
Nationale Garde. De kwestie van abortus 
en anticonceptie wordt nog niet al een 
zwaar probleem ervaren. Geneeskundig en 
gynekologisch onderzoek wordt veralgemeend.

Welke konkrete mogelijkheden liggen er voor 
de hand voor vrijwilligers, stages en der-
gelijke meer ?

Vroeger waren projecten gesplitst volgens 
de ministeries, volgens die van het front 
en die van de regering. Nu zijn alle pro-
jecten gecentraliseerd in Planificacion. 
Iedereen is welkom mits die aan een aan-
tal vereisten voldoen.
De eerste vereiste behelst het feit dat het 
verblijf minimum één jaar moet duren. De 
tweede houdt in dat men vlot spaans dient 
te spreken. En de derde slaat op de finan-
ciële kant van de zaak. Ofwel voorziet men 
zich in eigen financiering ofwel vertrekt 
men van hieruit gesteund.
Van die geschoolden zijn het meest gewenst: 
uit de medische sector met kennis van 
topische geneeskunde, lanbouwkundigen die 
praktijkgericht willen handelen en kennis 
hebben van tropische en subtropische land-
bouw. Daarnaast zijn technisch onderlegde 
personen meer dan gewenst.

In elk geval wil Nicaragua vermijden dat 
er mensen binnenkomen die niet willen wer-
ken of die niet terug kunnen naar hun land 
bij gebrek aan een retourbiljet enz... 
Nicaragua heeft al zorgen genoeg. Wel zijn 
ze ter plaatse bereid om te helpen in het 
zoeken van een woning, uiteraard in ge-
meenschappelijk gebruik.

Een aanvraag wordt het best gericht naar 
het ministerie van ’Planificacion’. Zij 
sturen dan formulieren op.
Het gaat ook via de ambassade maar die moe-
ten dan toch doorspelen naar het ministerie 
in Nicaragua.
Dus best naar : Ministerio de Planificacion 

Casa de Gobierno 
Managua Nicaragua

Het interview werd cLfgenonsn. vin 
Rob Feremans en van Paul Hermans, 
beide lid van het Nicaragua-komitee 
van Mechelen.

Voor' de 'studentenkern uit de werkgroep 
Nicaragua

Geeraert Paul.



schamper honderd

Beste lezer, moet ons dat weer overkomen. 
We willen het relaas van de Veto-redakteur 
overtypen en we vinden de tekst niet meer 
terug. Aangezien we lichtjes in tijdnood 
zitten, hebben we na een kort krisis- 
beraad besloten dit artikel volqende week 
te vervolgen iOo

En Veto uit Leuven tenslotte:

Czie ook Schamper 100, nog te verkrijgen 
in de racjiokabiene van de overpoort; we 
zijn er een beetje laat mee, maar beter 
laat dan nooit, het overkomt zelfs de beste 
families’....)

Veto is het blad van de ASR, dat is de Al-
gemene Studenten Raad en deze overkoepelt 
de vijf bestaande raden, te weten de Sport-
raad, de Kultuurraad, de Sociale raad, de 

raad en ISG1 (vreemde studenten].
De redactie van Veto bestaat uit een verte-
genwoordiger uit elke raad en de bedoeling 
van Veto is informatie te brengen over de 
verschillende raden en daarnaast zoveel mo- 
gelijkeen discussieplatform zijn. Informa-
tie en discussie moeten naast elkaar kunnen 
voorkomen. Naast die vaste redactie zijn er 
een aantal mensen die regelmatig meewerken, 
maar niet aan een raad verbonden zijn. Het 
is een tijdje zo geweest dat Veto een een-
manszaak was van een vrijgestelde ( er zijl 
er op de ganse ASR zo'n zeven) maar dat is 
gelukkig niet langer zo. We hebben nu een 
regeling gemaakt dat er voor elk nummer een 
ploeg wordt gevormd die voor een gans num-
mer instaat, van de redactievergadering, 
over het typen tot aan het lay-outen. Ge-
poogd wordt elk nummer door een ploeg van 
een andere faculteit te laten maken. Er 
wordt nu systematischgevraagd aan de facul- 
teitskringen om mensen te krijgen en dat be-
gint stilaan te lopen.

Een statuut hebben we niet, maar dat is ook 
niet nodig aangezien er van elke raad een 
afgevaardigde zit en er op die manier een 
zeker evenwicht bestaat. Het is trouwens de 
bedoeling van een blad te maken voor alle 
studenten en met zoveel mogelijk studenten.

Veto is veertiendaags wat betekent dat niet 
zo direct op de actualiteit kan ingespeeld 
worden. De tijd tussen de eerste redactie-
vergadering en het verschijnen van het num-
mer is drie weken, dat zou het volgen van 
de actualiteit trouwens niet mogelijk maken, 
maar wij vinden dat geen bezwaar. Wel is het 
zo dat agendaberichten op het laatste nog 
kunnen ingeleverd worden.
Om het nummer wordt dan bij Veto de Stuc- 
voor-Stuc krant geplooid ( dat is de krant 
van de kulturele activiteiten van de ASR] 
en om de twee nummers wordt de sportuniefje 
(de krant van de sportraad met de sportbe-
richten) geplooid. Vandaar misschien het 
voor ons onverklaarbaar feit dat we zo'n 
1200 abonnees hebben; die net zoals bij

Schamper alleen de portkosten betalen. Tot
januari '79 was Veto een abonneeblad maar 
met

met een steeds dalende oplage, van het top-
jaar met meer dan 1000 abonnees tot nog 
maar een paar honderd.
Daarom beslisten we toen om over te schake-
len tot een gratis verspreid blad dat in de 
faculteiten wordt uitgedeeld en ook aan de 
restaurants te krijgen is. Nu hebben we een 
oplage van 3000 exemplaren, elk nummer zo’n 
8 bladzijden.
Ons budget bedraagt 200.000 fr.
0 ja we zitten in onze 6de jaargang, en of 
de honderd nummers overschreden hebben we-
ten we niet want we hernummeren elke jaar-
gang opnieuw.
Nu is het zo dat Veto weer zeer vlot gele-
zen wordt en dat we onze moeilijke jaren 
weer voorbij zijn. En we zijn ook het image 
kwijt van een links-doordrammend blad te 
zijn zonder humor en volstrecte onleesbaar-
heid. De rubriek dehominibus et factibusque 
is een must (nieuwtjes en roddels over en 
rond de unief op vlotte manier geschreven) 
en de strip Stijfsel en C° is ook een sukses

de r e k t o r  antwoordt
de Raad van beheer van januari werd een 

Zgmotie omtrent Prof Wens'ter stemming voorge- 
:M.legd. De rektor oordeelde toen dat politiek 
vggetinte moties geen voorwerp van bespreking 
ij:iiof stemming konden uitmaken. Want de raad 
$jjijvan beheer houdt zich alleen onledig met be- 
%&heer in de strikte zin van het woord. A d m -
inistratieve geplogendheden afwerken.....

i O m  vooralsnog een stellingname van de Raad 
van Beheer los te weken, werd de motie inge- 

idiend als vast agendapunt voor de raadszit- 
iting van februari.
M 0 p  de schriftelijke aanvraag is intussen
i.een lakoniek antwoord van de rektor gekomen.

j£iAchtereenvolgens geven we zowel de motie 
y&weer als het antwoord van de rektor.
£8
8:£ ’De Raad van Beheer van de RUG in vergade- 
W.ring bijeen op 15 februari 1980 
i~heeft kennis genomen van de staking op de 
8$ instelling 'Openluchtopvoeding' (Vrij en 
£8: Vrolijk)
i~neemt kennis van het feit dat de grootste e 
ij.eis van het stakingscomitee is : 'Om alle 
•jijijij garanties voor het verder uitbouwen van de 
88 instelling te kunnen behouden, willen wij 
£8 Wens buiten'.
:£:£- weet ook dat dezelfde Mevr Wens, professor 
£8 is aan de RUG.
ijg- verbindt er zich toe om - gezien de steeds 
ïijjjjj grotere oplaaiende kritiek op de pedago- 
jjjjjij gische aanpak van haar in hogervemoemde 
ijijij: instelling - alle funkties die Prof Wens
£8 aan de RUG heeft, en vooral die met im- 
88 plikatie voor de studenten, aan een kri- 
8£: tische studie te onderwerpen. '

£8 In verband met hoger genoemd onderzoek hact- 
'$$den wij graag het voorstel goedgekeurd ge- 
%gzien, om een paritaire kommissie studenten 
£8 en niet-studenten op te richten.

H REKTOR HOSTE.

8ï Ik heb kennis genomen van uw brief waarbij 
een motie wordt voorgesteld in verband met 

$8 Mevr Wens, hoogleraar aan onze universiteit.
88 Map ik u daarbij laten opmerken dat Prof M. \ 
ÜWens, naast haar opdracht aan de RU^ van de 
ipHeer Minister van Nationale Opvoeding bij 
ijijijischrijven van 12 juli 1977 o.m. de officiële 
£8 toelating heeft bekomen om bijaktiviteiten 
ijSiuit te oefenen als 'Beheerder-Volmachtdrager 
8$vzw 'Openluchtopvoeding' te Brasschaat (1/2 
|8dag per week).
IvX

Ï Die toestemming werd verleend voor onbe-
paalde duur.

De bijaktiviteiten van Mevrouw Wens en haar 
onderwijsopdracht aan onze instelling moe- 
ten gescheiden gehouden worden.

£8Als regel voor alle leden van het onderwij- 
8:8 zend personeel geldt evenwel dat bijaktivi- 
Uteiten in geen enkel geval een beletsel mo- 
8i;lgen vormen voor de normale uitoefening van 
£8hun funktie aan onze universiteit.
£80p dit ogenblik zijn mij echter over Mevr 

r ' '

UA.de. aeJioAjucLeAĵ  uron^eAA. I j  SjijiWens in haar hoedanigheid van hoogleraar aan
"" ' "  "  " • V m |  H O  D l IC  n o o n  H  k A l / A « ^ lde RUG, geen klachten bekend.

Uw brief en mijn antwoord van heden zullen 
in de 'Rondvraag en mededelingen' van de 
Raad van Beheer van 15 februari as worden 
ongenomen.

Met de meeste hoogachting J. Hoste.

Het is dus duidelijk dat de rektor er abso-
luut niet aan denkt onze brief als agenda-
punt op te nemen, zoals hij volgens de re-
glementeringen verplicht is. Alleen zullen 
de leden van de raad van beheer in kennis 
gesteld worden van ons schrijven.

Het ziet er dus naar uit dat de rektor het 
plan opgevat heeft om vorm van boycot in 
te voeren. Daarenboven werd ons van pro-
fessorenzijde medegedeeld dat sommige za-
ken die vroeger ter bespreking v^orgelegd 
werden in de raad van beheer gewoonweg door-
verwezen worden naar het Vast Bureau, om te 
verhinderen dat er op alle mogelijke manie-
ren tussen zou gekomen worden.

Voor ons vormt dit allemaal niet zo 'n een-
voudige affaire als de rektor wel zou kun-
nen denken. We laten ons niet op onze kop 
zitten.

REKTOR HOSTE VOOR DE TWEEDE MAAL.

In een schrijven van 17 januari vroegen we 
de rektor een aantal vragen schriftelijk 
te willen beantwoorden. Dit omdat het door-
nemen van de verslagen van het Vast Bureau 
heel wat vragen hadden doen oprijzen.
In het kort betrof het volgende zaken :

1. de aandelen die de RUG bezit : bij welke
firma 's? Wanneer de Rug af zal zien van 
dergelijke politiek....

2. Hoeveel het werk voor derden opbrengt
aan de RUG. (werk voor derden - kontrak- 
ten, afgesloten door proffen met de in-
dustrie.... )

3. De evolutie van de inschrijvingen van 
Belgische en buitenlandse studenten
De inschrijvingen voor de ingangsexamens 
Toegepaste Wetenschappen en het slagings-
percentage.

4. De inkomsten uit de inschrijvingsgelden 
van Belgische en buitenlandse studenten 
sinds 1971.

5. De eigendommen die de universiteit bezit. 
Want de RUG heeft een lap grond verlapt 
aan de Interkommunale Autowel E3.

Het antwoord is al even lakoniek als het 
vorige.

'Waar aanleiding van uw brief heb ik de eer 
U mede te delen dat het materieel niet mo-
gelijk is -0.M. wegens onderbezetting van 
de diensten - de door u overgezonden en 
zeer uigebreide vragenlijst te beantwoorden
Met de meeste hooqachtinq: T _ ,

a J. HOSTE, Rector

Voor WS-SVB Jef Maes en Geeraert Paul.

VL I R- VV S

Naar aanleiding van het Wetsontwerp op de 
Academische graden, dat eind vorig jaar uit-
lekte had WS-studentenvakbeweging een on-
derhoud met het Bureau van de Vlaamse Inter-
universitaire Raad (VLIR)

Om het geheugen op te frisseTï, halen we hier 
nog eens de o.i. belangrijkste elementen uit 
het wetsontwerp aan. Een meer uitgebreide 
tekst vind je nr. 98 of 99, of in de extra- 
editie van de Roje Reu, die begin januari 
verspreid werd.
- Installeren van een Hoge Raad voor het Uni 
versitair Onderwijs. Deze raad zou op natio-
naal nivo gestructureerd zijn, en is kwa sa-
menstelling duidelijk ondemocratisch. Noch 
studenten, noch administratief en technisch 
personeel zijn erin vertegenwoordigd. Be- 
langrijker is wel dat het een centralisatie 
van bevoegdheden inhoudt voor de minister, 
die niet verplicht is het advies van de raad 
te volgen.
- Er wordt een nieuwe, eenvormiger nomenkla- 
tuur ingevoerd voor de academische graden 
(wetenschappelijk en wettelijk nivo worden 
niet meer onderscheiden). Zo wordt de titel 
van doctor enkel verleend aan diegenen die 
afstuderen in de geneeskunde arts.
- Voor een aantal studierichtingen wordt de 
studieduur, of de>voorwaarden om een einddi-
ploma tweede cyclus te krijgen veranderd.
Men zou dan nl. overal moeten een eindver-
handeling indienen. Studieduur wordt ver-
kort voor rechten, farmacie, psychologie en 
pedagogie,...
- In het wetsontwerp wordt ook de mogelijk-
heid voorzien om een of andere vorm van 
credit-systeem in te voeren, maar de uitwer-
king van dit punt is zeer vaag.
- Wat ons wel het meest verontrust is de in-
stitutionalisering van de derde cyclus. 
Hierdoor vergroot de greep van de industrie 
op het onderwijs. Het is duidelijk dat deze 
operatie tot gevolg heeft dat er twee soor-
ten universitair gediplomeerden zullen zijn, 
nl. diegenen die een lic. diploma hebben,
en voor de middelüatige jobs in aanmerking 
zullen komen, terwijl de speciaal-lic. de 
superjobs zullen krijgen.
Met vragen rond deze vijf punten trokken we 
naar de VLIR.

Rector Hoste, die momenteel voorzitter van 
de VLIR is, wilde ons eerst wel uitleggen 
welke de bezwaren zijn van de VLIR op het 
voorliggende document, en welke toegevingen 
nu reeds door onderhandelingen bekomen wer-
den .
De op het eerste zicht belangrijkste is wel 
die i.v.m. studieduur en voorwaarden om di-
ploma te verkrijgen. Hieraan zou niets ver-
anderd worden .
Beide partijen beroepen zich op pedago-
gische argumenten , de enen om de studie-
duur te verkorten, de anderen om ze te be-
houden, maar we vragen ons sterk af in hoe-
verre financiële overwegingen eigenlijk 
niet van doorslaggevende aard zijn. 
Verkorting betekent voor het ministerie min 
der toelagen uit te betalen aan de univer- 
siteiten, terwijl voor hen de kosten toch 
niet in wezenlijke mate verminderen 
Een andere toegeving van het kabinet was 
ook dat aan de nomenklatuur van de diverse 
diploma’s niets gewijzigd zal worden, ten- 
zijvoor artsen en dierenartsen, waarover 
geen eensgezinsheid bestaat.
Over een aantal punten werd eigenlijk niet 
exmliciet onderhandeld tussen kabinet en 
VLIR. Met name over de problemen van de 
landbouwingenieurs en de stages van de apo- 
tekers.
De gróótste struikelsteen tussen beide par-
tijen is eigenlijk de wamenstelling en de 
bevoegdheid van die Hoge Raad.
De VLIR van haar kant zou daar twee wijzi-
gingen willen aan zien:

- de VLIR zoals die nu bestaat zou een 
grotere aanwezigheid in die zaak moe-
ten hebben.

- het advies van de hoge raad zou moeten 
eensluidend zijn, en dan ook bindend 
voor de minister.

Vooral aan dit laatste punt tilt men nogal 
zwaar, omdat door de centralisatie van be-
voegdheden door dit wetsvoorstel, de recto-
ren eigenlijk bang zijn een stuk van hun 
autonomie te verliezen.
Een belangrijke vaststelling in dit verband 
is eigenlijk ook wel de onenigheid tussen 
de Waalse en Vlaamse rectoren enerzijds, en 
als derde partij het kabinet.
Deze situatie brengt Desomer ertoe te verkla 
ren dat het allemaal wel niet zo'n vaart zal 
lopen. Waarschijnlijk krijgen we een split-
sing van die zaken die kulturiseerbaar zijn, 
en de nationale materies. Het komt erop aan 
dat we dringend eens nagaan hoe de zaken er

dan zouden voorstaan....
Uit het gesprek bleek eigenlijk ook dat het 
hier niet zozeer ging om een wetsvoorstel, 
dan wel om-een initiatief van kabinetschef 
Colenbunders. In se gaat het om een verder 
uitwerken van de voorstellen die in -.77 
het licht zagen, en waartegen nogal wat pro-
test was gerezen. Nu worden de scherpste 
kantjes wat afgerond, en na dit verder over-
leg vindt de VLIR al dat het ontwerp voor 
80% goed is....

Onze vrees omtrent institutionaliseren van 
de;derde cyclus deden zij helemaal niet.
Ze zeggen dat er geen vuiltje aan de lucht 
is, en dat het enkel een regelen betreft 
van de huidige toestand. Als de minister 
een stuk macht dienaangaande naar zich toe-
trekt, is dit om verspillingen te vermijden 
in het organiseren van die derde cyclus 
(twee in Leuven, drie in Gent, en nog in 
Antwerpen één voot een zelfde richting...) 
Uitgaande van hun vaststelling dat specia-
lisatie absoluut noodzakelijk is, en dat 
dit niet kan en wenselijk is in de tweede 
cyclus, is een derde cyclus uiteraard nood-
zakelijk. Dat het een selectie inhoudt, 
daar zijn ze het mee eens, en ook met de 
stelling, dat deze studenten op dezelfde 
manier moeten worden betoelaagd als tweede 
cyclusstudenten (dus zowel kwa studiebeur-
zen, als kwa toelagen aan de universiteit 
zelf).
Een verdere afstemming van de universiteit 
en het onderwijs op de industrie zien ze 
er helemaal niet in, en "... de universi-
teit mag toch geen wereldvreemde wezens 
gaan vormen, dus moet er wel een zekere 
band zijn tussen de twee...".

Het is duidelijk dat we op dat punt onze 
strijd dus alleen zullen moeten voeren. De 
rectoren, de beroepsverenigingen, etc... 
die in '77 mee reageerden op het wetsvoor-
stel (zij het om zeer verschillende redenen 
mogen we nu wel vergeten. Hopelijk ziet de 
vakbeweging de gevaren van deze evolutie in 
en kan ze voor ons een steun betekenen.

Op het vlak van de credits bleven de recto-
ren ook bijzonder vaag. Ze beaamden dat uit 
de tekst moeilijk was af te leiden hoe de 
zaak nu konkreet in elkaar zou zitten. Vol-
gens Hoste, zijn twee grote opties mogelijk 

- ofwel verleent men voor examenperiodes 
credits aan diegenen die geslaagd zijn

in bepaalde vakken of vakkenpaketten 
(=uitbreiding van het vrijstellingen-
systeem)

- ofwel gaat men de studenten vrij hun 
studiepaket laten samenstellen en om 
een diploma te behalen, moet men dan 
een bepaald aantal examens hebben af-
gelegd (Amerikaans systeem).

Ook hierover waren dus geen specifieke on-
derhandelingen gevoerd tussen VLIR en kabi-
net

Op onze vraag waarom dergelijke documenten 
altijd met een zekere sfeer van geheimzin-
nigheid omringt worden, heerste enige ver-
wondering vanwege de rectoren.
Volgens Hoste was dit document een uitvloei 
sel van het wetsontwerp van '77, en moet de 
zaak niet meer besproken worden door de fa-
culteitsraden, daar de kritieken toch de-
zelfde zullen gebleven zijn, en die toen 
door de faculteitsraden naar voor gebracht 
werden.
Desomer had het in Leuven wel op de facul-
teiten laten behandelen. Ondertussen blijkt 
dat nu de VLIR de onderhandelingspartner 
te zijn, i.p.v. de verschillende rectoraten 
zoals vroeger.
Toch kregen we geen antwoord waarom de do-
cumenten steeds via lekken moeten bekomen 
worden.
Uit dit onderhoud bleken toch wel een aan-
tal zaken. Ten eerste krijgt de VLIR lang-
zaam maar zeker voldoening wat de meeste 

punten betreft. Die zullen dus uiteindelijk 
wel tevreden geraken. De meeste harde pun-
ten van de tekst van '77(bv. studieduur en 
namen van diploma’s) zijn er nu ook uit weg 
zodat een deel van de studenten, en ook de 
beroepsvereniging (waar we geen te beste 
maatjes mee zijn) nu niet zo vlug zullen 
reageren.
Belangrijk is wel dat de zaak van de derde 
cyclus ongewijzigd behouden blijft, en we 
onze kritieken des te harder zullen moeten 
laten klinken.
Er kan wel enige vertraging in de doorvoer-
ing van deze eerder grote hervorming komen, 
door komnunautaire moeilijkheden. Zoals bo-
ven al aangestipt zou het wel eens kunnen 
dat de kulturaliseerbare zaken eruit 
gehaald worden, en de nationale behouden 
blijven tot een akkoord gevonden is met de 
franstaligen. Het blijft dus vooral een 
zaak van waakzaamheid in de hiudige situa-
tie.

voor VVS-studentenvakbew. £  
Bruno Monteyne a  A



GEEN BLANDYNFUIF ?
Zoals wij reeds op de frontpagina verhaal-
den heeft de rector, via een gele affiche, 
strengere maatregelen aangeplakt die het 
verdere ge- (mis-?) hruik van de Blandijn 
zouden moeten voorkomen. In werkelijkheid 
komt dit neer op het einde van de grootste 
culturele ruimte die de RUG haai’ studenten 
kon bieden. (nvdr)

Het is natuurlijk verkeerd deze gele affichE 
op zichzelf te zien. Het gaat immers maar 
over een voorlopige maatregel, tot eind 
juni '80. Dan gaat men aanvangen met het 
kultureêl - driejarenplan van de RUG.

In samenwerking met Rika de Backer, minis-
ter van Nederlandse Cultuur, wordt dan de 
eerste steen gelegd voor het KULTUREEL 
CENTRUM 'de STROP', (in navolging van het 
zeker beter bekende 't stuk van de K.U.L.] 
Het wordt ook in die zin opgevatj qua 
architectuur. Eén grote toneelzaal met een 
capaciteit van 350 mensen, die kan uitge-
breid worden (verplaatsbare muren) tot, 
jawel 800 . Voorts zou er een nog kleiner 
auditorium voorzien worden op het boven-
verdiep, en een aantal andere zalen voor 
oa fotoklas, vormgeving, repititieruimte 
voor GUT, GUST en MUG. Er zou bovendien 
gepraat zijn over een mogelijke ballet-
studio en een muziekstudio, waar oa de 
Jazzcombo zou actief zijn. Dit maakt dus 
dat de Blandijn voorgoed zou uitgeschakeld 
worden, en dat er in ' de strop' een af-
doende coördinatie zou komen van de verschil 
lende kulturele activiteiten.

Bovendien zou er een expositieruimte worden 
voorzien en in de kelders zou een 'kultu- 
reel' café ondergebracht worden, dat zou 
uitgebaat worden door de sociale sector.
Dit spreekt neit enkel van een (eindelijk) 
progressief kultuurbeleid, maar zou ook 
de productiviteit zeker kunnen in de hand 
werken. Toch bleek daarmee het probleem 
van een 'fuifruimte' nog niet opgelost. De 
rug zal daarvoor ook wel een hond hebben 
weggelegd. Eveneens in de kelders van het 
strop zou dit worden ingericht. Een zaal 
met maar liefst 1000 zitplaatsen met dans-
vloer werd op maquette gezet ! Met op deze 
zelfde verdieping ook voldoende sanitair 
voor dit aantal mensen.

Een droom dus als het ware. Maar wat is nu 
de keerzijde van de medaillon ? De kost-
prijs natuurlijk. Niet dat dit geheel niet 
kan betaald worden, maar vooral de midde-
len schijnen een probleem te zijn. Er zou 
een voorstel in die zin gedaan zijn dat het 
inschrijvingsgeld zou opgetrokken worden
tot 20.000 !!! Het zou echter maar om een 
éénmalige betaling gaan, en zou gebeuren in 
september '80. Er was vanwege het Ministe-
rie van Onderwijs wel vurig protest, omdat 
Paemaekers er ons op wees dat dit voorstel 
een harde noot zou zijn. Noch de Minister 
van Cultuur, noch de onderhandelaar van de 
RUG zagen daar evenwel gratenin. Iedereen 
was het wel eens dat er geldmiddelen dien-
den aangeboord voor deze parel, maar daar-
over zal later verder worden gediscussieerd

Nog enkele bedenkingen. Het beheer van het 
complex zou in handen komen van een 'thea-
terdirecteur' met ervaring. Deze zou deels 
uit de stemmen van het kultureel konvent 
worden gekozen. Voorts zou er een perso- 
neelsploeg van een tiental mensen worden 
aangeworven, zoals een machinist, decor-
bouwer, portier... en een niet te verwaar-
lozen groep dynamische kuisvrouwen (10) 
zouden per belangrijke manifestatie auto-
matisch worden ingeschakeld.

Het kultureel centrum 'de strop' zou klaar 
zijn tegen september '83. Tot dan zouden 
de kulturele activiteiten doorgaan op de 
Blandijn, waar voor een andere uurregeling 
en een nieuw huisreglement zal worden ge-
zorgd, of natuurlijk in een door het KK 
gehuurde toneelzaal. Het probleem van de 
fuiven is dus voorlopig opgelost, aangezien 
ze niet meer in het Aquarium mogen doorgaan 
Hier wordt de studenten voorgesteld : of de 
parking van de faculteit economie, of de 
cafétaria van de Brug waarvoor de toestem-
ming is te bekomen bij de rector of de heer 
Van Espen. Hierbij zou de dreigmaatregel 
van de mensen van het actiecommité tegen 
de 10.000 om de benedenzaal van de Gentse 
rechtbank te bezetten om daar een fuif te 
geven, in het niet vervallen.

I
TONEEL

ARCA---------------------------------------

De Huisbewaarder, vr 8/2, za 9/2, woe 10/2 
do 14/2, vr 15/2

telkens om 20.00u.

D& SCHAFT

ARENA-

PEER GYNT
op vr 8/2, za 9/2, woe 13/2, do 14/2 
telkens om 20ul5

maandag 11.1 
minestronesoep
rundsgebraad met schorseneren in roomsaus 
gepaneerde pladijs met gestoofde porei 

dinsdag 12.2 
poreisoep
gentse stoverij met sla en tomaten 
varkensrib met bloemkool in roomsaus 
woensdag 13.2 
bloemkoolsoep
hesperol met witloof in kaassaus 
lamsragout met raapjes en wortelen 

donderdag 14.z 
seldersoep
vis met spinazie gesmolten boter 
hamburger met bonen in tomatensaus 
vrijdag 15.2 
spinaziesoep of pap 
kip provençale met tuinkers 
loempia in zuurzoete saus

PR0KÄ-

00PAEEE OPERAJITA , Indische tempeldanseres 
.op ma 11 febr. te 20u.30

ELEPHANT and CASTLE van WASTE OF TIME 
ep di 12 febr. en woe 13 febr. te 20u.30

VUILBAK
RADI0-ACTIEF-------------------------------

nog steeds te beluisteren elke maandag en 
donderdagavond op fm 103,5 mHz

SOLIDARITEIT MET NICARAGUA--------------

KOG-

De lustige boer, vr 8/2, zo 10/2, vr 15/2 

alle dagen om 20u. uitgez. zondag om 15u.

14 feb : solidariteitsavond in Vooruit 
door werkgroep Nicaragua 2Ou 
met film - Paul de Maeseneer - 
dia's - groep Sonsoy (Chili) -

eventuele stc-un : 001 0820400 50
001 0263736 69

met vermelding 'solidariteit Nicaragua'

Antwerpen In de kijker. Film International 
1980. Met filmFEEST eindelijk. Balzaal 
Eurocrest, De Grellelaan 22, 2020 Antwerpen 
op zaterdag twintig februari.
Voor de liefhebbers natuurlijk (ik zal 
er zijn !)
In film International 1980 (nog tot 15 
februari) loopt een optie op circa 30 van 
de 80 films, passe-partout, vandaar.
Reeds 7 achterin de hersenpan. Bijvoorbeeld 
Pierre dementi's anarchistisch én waarde-
loos 'NEW WORLD’. Of Patti Smiths 15 minu-
ten durende geflip (letterijk), 'STILL 
MOVING’ heet dat, still moving ten koste 
van wie ? De argeloze platenkoper ? Omdat 
P. Smith weet dat ze niet zo’n toffe lan- 
ceerfilmpjes kan maken als 10CC en daarom 
maar wat anders botert, flipt ? Geen se- 
rieze filmrubriekaflevering andermaal, dus. 
Roddel alom vanuit A ’pen, prachtige patsi- 
tuatie, geostationair als je wil, om lou-
terend het Gentse wel- en filmwee te ogen-
schouwen. C.Raar en G.Mug alle hens. 
Respectievelijk komen volgende filmitems 
aan bod :
1) de eeuwige glimlach van de Vooruitkas- 

sierster.
2) Blandijn en film.
3) De spiegel van de WC (male) van Calypso3
4) De directie van Ciné-capitole
5) Fiat-garage Bioscoopcomplex ? (ipv 

Terplaten-project)
6) Majestic-bar
7) en hoe kan het ook anders : het SK00P- 

café, centrum van.

Eilaas moeten items 1,2 en 3, alsook 4,5 
en 6, plaats ruimen voor bijgaande foto 
(niet mis). Ga zelf hogergenoemde items 
eens beproeven, snoeven, bepotelen.

Het filnmannetje lacht met tweeendertig tan 
den naar zijn glas melk. En kuist nu vlug 
zzjn linkermondhoek af. Zoj de gamaalsalade 
zit erop. Nee erin. Nu de vleessalade maar 
naar de adamsappel helpen. Toch komt hij er 
niet toe zijn broek ongevlekt te laten, en 
tot groot ongenoegen van zijn lief laat hij 
de mayonaise liggen. En hij kwijlt. Slurpt 
en zwabbert de randen af. Dan neemt hij de 
melk ter hand, en laat zijn lippen op het 
glas achter. Zijn lief kruipt in haar han-
den, en kijkt niet meer op voor hij het pa-
pieren servjetje^ heeft behandeld. Dan valt 
hij achterover in de zwaar gehavende cafeta-
ria fauteuil. Ijskreem. Ja ijskreem. Vanil-
le. J a ' vanille. En hij kan zijn geluk niet 
op. Hij denkt nog eventjes na en grijpt dan 
zeIfbewus t naar de vergoeding voor de twee 
bollen. Zonder choclat zegt hij maar met 
nootjes. Hij lacht terug en denkt aan een 
z'ln die hem bijbleef uit een vorig bekend 
blad van papier. Een bierflesje een leeg 
glas en ...voor nen kam. Hij haalt nu vlu g 
het lepeltje van tussen zijn lippen en scha-
tert. Brult. Het ganse restaurant schrikt.
Dan zit hij terug doodstil. Waarom deed je 
dat nu vroeg zijn gemalin. Om te lachen. 
Ondertussen zit hij flink gearrbeteerd met 
wat hij maandag weer uit zijn duim zal tsoe- 
sen om het Vlaamse studentenvolkje toch maar 
van.' de bioscopen weg te houden. Hij slaat 
zijn benen over elkaar, en laat zijn hoofd 
vallen. Nu eens links, dan weer rechts, en 
dan naar achter. Hij blift zo liggen en be-
wondert het weinig geinspireerde plafond. 
Zoldering voor degenen die erop staan.
Ik benader hem. Mijheer, waarover schrijft 
U. Antwoord. Ik weet het nog niet. Dan lees 
ik maar wat hij uit zijn rechtermondhoek 
blaast. In een waas van verheldering zie ik 
hem voor de schitterende speigel in de Calyp-
so toiletten inspiratie opdoen. Filmbezoeker 
naakt problemen over de bar van de Majestic 
of over het café van de Skoop. Is dat nu ' 
waar het op stoelt zegt mijn grootmoeder.
Film is toch fiim? Zoals bloot zonder 
kleren is. Maar ja ze kent hem niet. Zoals 
zijn grootmoeder mij niet kent. Het wordt 
nochthans de grootste tijd.

C. Raar

Een ’linkse’ zou over het ware gelaat van 
agalev beginnen kwijlen...
Ik zeg alleen maar, tussen paranthèsen, 
ik schreeuw : LEVE HET ANTI-VOLKOREN 
FRONT ! (LHAVF - inc.).

Mijn, met nadruk, en reeds bij diverse ge-
legen- en ongelegenheden geproclameerde 
boodschap, hier voel ik het missionaris- 
bloed in mijne adereg, omvat het volgende : 
1 x 1,5 meter (= x m ) glitter (origineel) 
dansvloer, gelegen tussen twee plafond- 
beren, onontbeerlijke beren, kijk ook eens 
bij gelegenheid naar de bijgevoegde teken-
ing, ondertieteld voor de slechte verstaan-
ders met ’het jonge skoop-project•.
Het voorstel is een basis, waarover even- 
tueeel en zonodig over gedeald kan worden.

Slechts 1 bijkomende en aanbevolgen sug-
gestie recht uit het hart : verklaar het 
vloertje dan pas vrij ter gebruik, zo de 
nood zich echt aan de oppervlakte van me-
nigeen manifesteert. M.a.w. wanneer de 
heat zijn weg onverrichterzake zoekt.

'TTG-

De Meeuw, op vr 8/2, za 9/2, zo 10/2, ira 
11/2, do 14/2, vr 15/2

alle dagen om 20.00u uitgezonderd zo 15u.

GULTEKIN-

FILM

volkszanger
Koninklijke academie voor schone kunsten 
Academiestraat 2 Gent 
op vrijd. 8 febr. te 19u.

toegang: gratis

STICHTING LEON LES0IL-

j u t -------------------------------------------------------------------------

al 1 20.00u. UNA GI0RNATA PARTIC0LARE 
Ettore Scola 

22.30u. PSYCHO
Alfred Hitchkock

al 2 19.30u. verlening
22.00u. ANNA EN DE WOLVEN 

Carlos Saura

tweede nationaal congres
infonamiddag
fuif

op za 9/2 in King Kong, Keizerstraat 38 
Antwerpen

STUDIUM GENERAIN-

De lijkwade van Turijn; Prof. Dr. Ir. Raes 
A.Z. aud B om 20.00u.

The Conversation. Harry Caul (gespeeld 
door Gene Hackman) bereidt het afluis-
teren voor in een ’hotelkamer’.

Skoop, de retrospectieve, voort. Algerijn-
se wijn. Periodisch tekort aan 'wittekes'. 
Erbarmelijke sluitingsperikelen, 3 uur ! 
Maar solidariteit met de toogwerkers. Maar 
nu, het meest prangende, op de nooit droge 
lever liggende, probleemgebied van de 
PRAATcafés (u begrijpt het al).

Oord des verderfs SKOOP dus. Echt waar, 
dat verderf. Hoeveel oneerbare voorstellen 
per avondsessio, uw correspondents onschul-
dige oortjes, bewust en onbewust bereiken 
is moeilijk naar de lezersschare te ver-
tolken. (Geen betaalde publiciteit voor 
een huwelijksbureau of iets dergelijks). 
Kritiek ? Oord waar 'Living in the twen-
tieth century’ moeilijk begrepen wordt. 
Hara-kiri, geen expo-brood. Palmen, dé- 
modé. Grote figuren, waar ik mezelf letter 
lijk , in lengte, bijneem, worden steevast 
door die uitgegroeide knolselders in hun 
rechtmatige bewegingsmodaliteiten beperkt 
(je ziet het al, ondergetekende is geen 
natuur...enz) Agalev afdeling Antwerpen 
heeft met verontwaardiging kennis genomen 
van de opvoering 'WELKOM IN WALOOLALA’ 
(Barend Servet en co in ciné Roma).
Zij, zij ook willen de jeugd BESCHERMEN.

1 iL 1 G KU lt JUN

©

Inlichtingen vrijblijvend in zekere mate 
en desgewenst ter beschikking bij onder-
tekende, uw aller Rik S.


