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VRIJ EN VROLIJK -  WENS

Zoals iedereen nu a l wel za l weten, is  
er dus aan het o o n flio t in  de in s te ll in g  
"Openluahtopvoeding" (V r i j  en V ro li jk )  
een einde gekomen en d i t  door de d e f in i-
tieve  , l i j f e l i j k e  verw ijde ring  van Wens, 
ook professor aan deze u n iv e rs ite ity  een 
taak waar ze zich nu met v o lle  enthousias 
me za l kunnen aan w ijden. Het personeel 
is  terug aan het werk en is  nu reeds aan 
het zoeken naar "ander en he te r", dus 
een nieuwe orthopedagogische begeleiding 
van de in s te ll in g .
Ondertussen hadden we a ls  studenten reeds 
het i n i t i a t i e f  genomen om Wens ook eens 
te  gaan aanhoren in  een in te rv iew , d i t

q  Eergisteren schreef ik  op een verhakkeld 
^  stuk papier, 'n ie ts  is  arribetanter dan een 
^  naamloze lie fd e s b r ie f , waarvan je  de a f-

zender n ie t  kunt raden’ . En het heeft me

m  zogezegd n ie t  7 l t Z  ^ f o r -  9  ^  ^  * *
matie te moeten melden. te  geraken.

q  Tegen de middag kom ik  thu is  en e r s taa tW^s had vooraf de nemen en de vragen van 9  ^  2 ^ / *
de "bezoekers" gevraagd en had daarna e v n -9  enveloppTe in8peoter£ d loop T T t r ^ o p .

a  Geen spoor dat me w ijz e r maakt. Onbekend 
_  g e s c h rift, geen terugadres, ondu ide lijke  
^  stempel. E ig e n lijk  vond ik  het p re t t ig ,

d e li jk  het onderhoud toegestaan. Jawel, 
en onderhoud, want een in te rv iew  mochten 
we e r n ie t  van maken. Z i j  was ten s lo tte  
n ie t  de beschuldigde,vond z i j .  We kunnen 
h ie r dan ook géén vraag- en antwoordspel 
afdrukken.
Ook wou ze geen vragen over V r i j  en V ro lij\  
beantwoorden, noch vragen over haar eigen 
persoon en pe rsoon lijkhe id , alhoewel dat 
u ite rs t  re levant was, vonden w ij.  Nee, a l-
leen over haar op le id ing die ze verschafte  
Doch daar leerden we toch a l genoeg u i t

want brieven waarvan je  langs de buiten- 
9  kant -

Wel is  onze algemene indruk over Wens nog 
ve rs te rk t : wat ze v e r te lt  , z i jn  geen 
stommiteiten en in  haar vak Orthopedago-
giek is  ze zeer goed th u is . Ook de vele 
overtredingen die ze p leegt op de un ive r- 
s ita ire  reglementen weet ze goed te p ra - 9 d u id e li jk  a ls  dader kon b e tic h t worden

z ie t  vanwaar ze komen zeggen je  veel-
a l reeds wat de inhoud is .  Zodanig dat ik  
a f  en toe brieven ongeopend la a t liggen  
to t  het de ju is te  t i j d  is  (soms dagen la -
te r )  om ze toch te gaan lezen. Haar de 
deur van de zolder was pas d ic h t o f  de 
b r ie f  was a l open. Geen datum, klassieke  
ve rlie fd e  hoofding. Een lie fd e s b r ie f , ik  
w is t weeral waar het om ging.

®  Ik  had veel zin. om de b r ie f  meteen o p z ij 
®  te schuiven en te  k ijke n  wie e r e ig e n lijk  
9  had ondertekend, ware het n ie t  dat derge- 
9  l i jk e  brieven me danig balsemen, het ware 
9  nog gebeurd ook. Nodeloos e ig e n lijk ,  want 
®  acm het einde van de b r ie f  diende ik  te 
9  herbeginnen ! Ik  was geen snars w ijze r  
9 geworden.
9  Nee de inhoud, die kende ik  a l vanaf de 
9  eerste le t te r ,  maar ik  kende nog steeds 
3  afzender n ie t .  Een aanwijzing had ik  
9  tn  a lle  geval, het kwam van een vrouw. Eer 
9  vrouw die v e r lie fd  was en me w ilde ontmoe- 
9  t en- Ze was het beu om het toeval a f  te 
$  wachten en had a lle s  in  kannen en kruiken 
9  gedaan 'a ls  ik  het goed vond’ . Na een 
9  tweede lec tuu r leerde ik  dat we elkaar 
Q  één ja a r geleden u i t  het oog verloren en 
Q  dat ze m ijn adres gekregen had van ' ie -  
a  mand die w a a rs c h ijn lijk  nog.. .  '.  Een 
^  mistwolk.
^  Ik  had e r z e lfs  nog een derde lec tuur vooi 
a  over, zodat ik  spoedig begon te vermoeden 
^ d a t  deze b r ie f  s te l l ig  door een reclame- 
^  bureau a ls  experiment was opgestuurd.

2  Toen ik  naar de b r ie f  dromend achterover 
U  in  m ijn ze te l zakte keek ik  terug naar 

anderhalf ja a r  meisjes. Maar n ie t  één dat

ten, omwille van het voordeel voor de 
student.
Wat wel zeer tegen de bo rs t s too t, is  dat 
ze niet-orthopedagogen beschouwt a ls  min-
derwaardige gesprekspartners (w ij dus), 
die n ie t  op een ta m e lijk  niveau kunnen

9  Er waren e r wel van wie ik  hoopte dat het
hen Kon z t jn , maar van hen w is t ik  dat ze 
me n o o it zo 'n puzzel zouden aandoen. Dan

le n ’ . Met één keer moest ze maar genoegen 
nemen. Ik  zou e r zeker n ie t  heen gaan, 
sprak ik  me dan ook voortdurend in .

Maar toen tw i j f e l  in  hoop veranderde ging 
ik  aan het wandelen. Ja, ik  hoopte om ie -
mand anders te  zien. N ie t dat ik  me iemand 
speciaal voorstelde, nee, en toch w ilde ik  
iemand anders zien. Een onbekende, een 
dame, met een rro s . Iemand d ie to e v a llig  
m ijn adres gevnden had in  een oude schoen- 
doos en me geschreven had. Iemand onbekend 
En ik  zag ze reeds voor m ij op de p laa ts  
van de afspraak. Een zwarte hoed, nauwe 
rok to t  onder de knieën. Opgespannen t a i l -
le in  een k o rt Vestje. Maar haar gezicht 
kon ik  me n ie t  voo rs te llen . Het is  ook 
maar a l te gek, dacht ik ,  iemand onbekends 
en de schoendoos kon ook n ie t  zo oud z i jn  
want ik  woonde h ie r pas enkele maanden.

Ik  wandelde kalm rond de kiosk, en zag 
haar in  de verte staan, ik  droomde nog 
eventjes dat het iemand anders was, maar 
ik  keerde even traag op m ijn passen terug. 
Ontgoocheld over m ijn dromen en hoogstte- 
vreden over m ijn d e d e c tiv e in tu itie .

Er naderde een zakenman. Ik  ga f hem de 
b r ie f  in  handen, 'm ijnheer, zou u d i t  eens 
aan dat meisje w ille n  geven, en zeggen dat 
ik  een zwaar ongeluk gehad heb, en dat u 
haar b r ie f  terug g e e ft '.  De man verstond 
er goegenaamd n ie ts  van. Ik  lachte gewoon 
naar hem 'het is  een mop, u hoeft n ie ts  
meer te zeggen, u moet doodgewoon de b r ie f  
a f  geven '. Snarsend van onbegrip nam h i j  
toch het voo rs te l aan. Ik  draaide me om 
de hoek en lachte verder. De zon stond 
hoog, en ik  lie p  weer naar hu is. Thuisge-
komen lag e r een b r ie f je  tegen het kera-
miek je .  Gisteren a f  gestempeld. Lachend 
maakte ik  open. Ik  herkende het g e s c h rift.

Het was van 'hev meisje dat ik  daarnet op 
s tra a t zag. Ze schreef me dat ze g is te r-
nacht getuige was geweest van een v re s e li j l  
ongeval. Een vrouw met een zwarte hoed en 
een spannende rok en een ko rt vestje  had 
haar gezegd om m ij op te zoeken, om me te  
melden dat ze n ie t  op de afspraak kon z ijn .

Ze voegde e r aan toe dat ze de vrouw n ie t  
kende. Maar dat ze me wel hoopte spoedig 
eens terug te zien.

C. Raar (

V©M<S>>= V©«<s>s» V©M<sV V©M©>.

9  maar de laatste week onder de loupe nemen 
2 om aanleidingen te kunnen vinden. En die

i ... r, , 9  vond ik . Met mijn vermoeden naar de hooTd-dvscussveren. Wens heeft zvch ctus, volqens9 ,_,7 , . ,,. , , , • ..r__u . , ,, i, y verdachte kwamen steeds meer en meer bewvg-haarj beperkt to t het vn kort bestek ver- (% , T •• "y , , j , , zen naar boven. Ja, zv,i was het stellvg.tellen en verantwoorden wat zvg aan haar , . 77. , „• , .. j , , , ^  Moest uk nog eens haar vertellvng horen ?
studenten vn Z gaar tvgd dvets denkt te 9  N d vortae keer was ik  wel aoed aenoea 
maken. En wel gemotiveerd. (% ’ .  ̂ g° 3enoega geweest, ze moest het vast en zeker ver
En haar theorie is  (of schijnt) wel goed, 9  staan hebben. 'Neem me n ie t kwalijk dat ik  
maar ze heeft nu reeds duidjelijk bewezen 9  mijn naam niet s c h r i jf ’ mag ze dan maar 
dat niet te kunnen verwezenlijken : haar 9  meteen u it  haar hoofd zetten. Ik nam het 
ZO-jarige leiding aan het hoofd van V rij e 9  haar s te llig  kwalijk dat ze op dergelijke 
Vrolijk b l i jk t  een .complete mislukking te 9  w ij ze mij, to t driemaal toe, haar b rie f 
zijn  geworden. En theorie zonder praktijk , 9  had doen herlezen. Vroeger schreef ze me 
dat kan iederéén aanbrengen. 3 brieven die ik  ongeopend b i j  de etensrester
Haar karakter zal er wel voor ie ts tussen-9  l ie t  liggen. En nu...
zitten. Ze maakt het immers niemand gemak9 Om mezelf goed te praten p le itte  ik  mijn 
ke lijk  om met haar om te gaan, zo goed a ls9  eigen verdediging. Het was haar geschrift 
haar inzichten z ijn , zo onmogelijk is  haar9 niet. Ik  was haar in het laatste jaar zeken 
gedrag, zelfs jegens degenen die het goed 9 nog in het oog gesprongen. Ik  ben haar, 
met haar menen. 0 meer nog, zelfs nog eens op het l i j f  gelo-
Tv, „ „ „ „ ,m*7j. _____ 7., j  9  pen, en het werd me bijna fataal. Nee, hetInaven ge meer wvlt weten over avt onder- ~ f  . L.. i  ̂
houd (met een verslag van haar uitspraken 2  °f,T“  £ * ■ f  •en opvattingen), dan kan je dat lezen 2  z" ngew°rden 'Lvefde vs to t alles vn
in J A V A  AD E, het blad van KRAPP, de 2  f t - bl " f "k.
v « A U *  __ __ _______ -L 7 * ^  a e e v q e rd  tw % jfe le n .  Z e k e rh e rd  kon  ^ k  k r r j -Ki^tzsone Acfoegvoep voor Psyoholoq^e en ~ , .. .7,
Pedagogiek. Daar wordt het ganse onderhoud^ %k °P ^ l ^ z - v o i i s  was Maar vk
uitgeschreven. Tot binnenkort. 9  ^ e  haar geen tweede keer goed behande-
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vereeken : 
rauw

VAN DE LEZER

i Weledelachtbare Heer voorzitter van de 
sociale raad van de R.U.G.,

Langs deze de hartelijke felicitaties voor 
je objectieve weergaven van de feiten ivm 
Kommissie Menu in voorgaand nummer van 
Schamper.
De manier waarop je dit deed was bovendien 
in alle opzichten persoonlijk. Je hebt een 
persoonlijke stijl met dt-fouten incluis 
en je valt bovendien komm. menu aan in 
persoon van mezelf.
Je hebt dus persoonlijkheid en...

Je wil mijn vel. en niets anders. Wel je 
kan het krijgen, maar ik zal het je duur 
verkopen. Het spijtige van de zaak is na-
tuurlijk dat je daarmee twee andere studen-
ten van de komm.menu treft, dwz dat je 
daardoor de werking van gans de komm.menu 
die een inspraakorgaan is, op de helling 
gaat zetten, met het gevolg dat jij Dirk 
Vereeken en niemand anders het odium rond 
de resto’s bestendigt. Voorwaar een ere-
zaak voor de studentenvertegenwoordiger.
De heer Van Espen, aan wie jij tenslotte 
toch mede uw verkiezing tot voorzitter 
dankt, zal je erg dankbaar zijn, want dit 
is een studentenaangelegenheid waar hij 
zich niets hoeft van aan te trekken.
Omwille van een prul neem je op je schou-
ders een vrij grote verantwoordelijkheid 
en dit dan nog voor een kersverse voorzit-
ter 1 en rodage’.
Maar ja, uw geliefkoosd tijdschrift is 
waarschijnlijk Zeg. Beter ware ’Doe’.
En wat zegt gij zo allemaal ?
Leugens, niets anders dan de leugen, zo 
helpe u den duivel. Je zegt meneer de voor-
zitter dat onze gratis maaltijdenkaart een 
'misbruik op termijn’ is. Hoezo ?? Sedert 
jaar en dag was het geweten dat die kaart 
bestond en wordt aanvaard dat de leden van 
Komm.Menu er recht op hebben. In de voor-
bije jaren -nogmaals : niettegenstaande 
de sociale raad het wist !!- werd dit nor-
maal gevonden en heeft er geen haan naar 
gekraaid. Sedert dat jij uw voorzitters- 
sjerp aan hebt,zijn wij dus al een lange 
termijn aan het parasiteren.
Wij, de vette parasieten, die iedere dag 
met een dikke buik vol lekkere spijs uit 
de studentenresto1s stappen en dit op kos-
ten van de sociale sector, waar gij de gro-
te manitoe zijt die dag en nacht het fail-
liet probeert weg te cijferen.

vervolg op pagina 2
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vervolg van pag 1

En wat dan gezegd, mijnheer de voorzitter, 
van de tientallen jobstudenten in onze res- 
to's die iedere dag eten én drinken gratis 
krijgen, terwijl hun collega’s-jobbers in 
de privé dit niet hebben, heel vaak aan 
een lager loon werken en soms nog voor hun 
eigen transport moeten instaan.
En wat dan gezegd, mijnheer de voorzitter, 
van het ganse personeel, dat gratis eet 
en drinkt?
En wat dan gezegd, mijnheer de voorzitter, 
van het F.K. waarvan gij toch een redelijke 
tijd voorzitter zijt geweest, dat een lo-
pende rekening heeft in de cafétaria op de 
Brug ?
En wat dan gezegd, mijnheer de voorzitter, 
van de beheerder-studentenactiviteiten, 
zelf student, die voor zijn uren werk toch 
ook een deftige vergoeding opstrijkt ? 
Vandaag worden wij de das omgedaan, morgen 
waarschijnlijk de job-studenten en overmor-
gen de rest ! Allemaal tesamen nogal een 
leuke bende bloedzuigers van uw sociale 
ruif, niet !?
Maar hun drogredenen zijn ons bekend : elk 
van hen beschikt niet over een IBM-schrijf- 
machine van welgeteld 38000 fr, die op een 
bureau met eigen telefoon staat...
En jij vindt het dan schandalig dat wij 
durven beweren onze benzine niet voor de 
grap te verrijden ! Bovendien is aanzien 
en relaties ook hun betrachting niet, kort-
om om aan een soort sociale-body-building. 
te doen heeft menig sterveling geen nood.
Dat jij dat ppogt Dirkske, dat is uw zaak. 
Dat je daartoe de studenten tijdelijk ge-
bruikt, dat is al heel wat minder, maar 
dat je om aan zelfbevestiging te doen op 
mijn kop gaat staan, nee hoor !!
Als tweede punt van'je argumentatie het- 
volgende : 'komm.menu is al groot genoeg, 
er zijn genoeg praatbarakken aan de unief.’ 
In onze zogenaamde drieste brief hebben wij 
echter geschreven : '...momenteel zetelen 
reeds negen leden in de commissie. Een 
overdreven aantal leden leidt ons inziens 
steeds tot besluitloosheid en"inertie, iets 
wat wij als eisende partij ons niet kunnen 
veroorloven !...’
Daaruit afleiden dat we weinig openstaan 
voor anderen is ver gezocht, temeer daar 
in komm.sociaal fwaar jij toen niet was !) 
dit punt reeds aan de orde is gekomen.
Haar ... in je eigen sociale raad werd het 
voorstel van Agnes Verlinden om een beperkt 
publiek, dat op voorhand zijn naam zou op-
geven, toe te laten op de vergadering van 
de sociale raad, triomfantelijk weggestemd.
Je hebt toen beweerd dat het niet nodig was 
dat studentenvertegenwoordigers gecontro-
leerd werden. Toch een uiterst merkwaardige 
uitspraak door iemand die juist aan ons het 
verwijt maakt dat komm.menu niet open staat 
voor de geïnterresseerden... ,
Wat je zwaar op de maag ligt. Dirk Vereeker 
is dat jijzelf niet onmiddellijk een vinger 
in de pap hebt in een góed werkende komm. 
menu-vergadering. Je gaat nu dus als een 
huurlingenbaas kandidaten gaan ronselen.
En desnoods neem je de taak zelf op, zo-
als je beweerde in je vorige sociale raad.
Het .toppunt van leugenachtige verbeelding 
is het argument dat je aanhaalt uit onze 
brief aan de sociale raad van 9/1/80.

Weinig nieuws van het Gentse front, tenzij 
men het normale Skoop-programma, de Truf- 
fautretrospeotieve (Vooruit) en de 'exclusi- 
vite itszalen' nieuws noemt.
ROCKERS
Enige aandacht voor de nu in Antwerpen lo-
pende rasta-film  "Rockers" (197.9)van 
Theodoros Bafaloukos. De soundtrack van de 
ze prent is  a l een t i jd je  in  circulatie zo-
dat de deuntjes van Inner Circle, Buming 
Spear, Junior Murvin & vele d ito ’s geen 
commentaar behoeven. Je moet het nateve ver-
haal -  good (Horsemouth : ' I  and I  don 't  
deal with violence. I  and I  is  a peaceful 
Rasta Man') against bad (mafioso op z ijn  
Jakamakkaans) aan je  voorbij laten glijden, 
muzikale leut verzekerd. ' I'm like a 
stepping razor don't you watch my size I'm 
dangerous. In parijs sloeg het hele geval 
niet zo goed aan, houden ze daar niet van 
fun ? Je zat in de "Luxembourg" enkel tus-
sen gezellige rasta’s, die druk 'Rockers' 
commentarieerden, waar je  b i j  zat. In de-
zelfde zaal, rasta-mekka, speelt momenteel 
'Reggae Sunsplash', reeds in persvoorstel-
ling te Brussel te k ijk . Maar in deze Ska- 
tijden zal 'Reggae Sunsplash' hopelijk 
wat dêmodê aandoen, verhaaltje en muziek 
z ijn  n ie t alleen als geldkoe opgezet(Roc-
kers) je kan er zelfs n ie t om lachen. 
Rastdbah.
Voor film  International aan de beurt komt 
drie signalementen.
'OUTRAGEOUS' boeiende, ja-hoe-noem-je-dat- 
film , wordt op 21 februari voor de l ie f -
hebbers vcfn dat genre in aud.E(Blandijn) 
door de Andere Film /UFG in samenwerking 
met naar verleuidt De Rode Vlinder afge-
draaid.
'Zombie '-liefhebbers dienen zich snel metro 

poolwaarts te begeven. Maar ook binnenkort 
te Gent zal menigeen geteisterd worden door 
het fenomeen (bespreking volgt) George A. 
Romeo , verantwoordelijke voor het spekta-
kel,, viedt na 'The night o f the liv ing  
death' (meesterlijk zwart-wit, oerangstaan- 
jagend gebeuren) & 'The Crazies ’, 'Zombie, 
daim of the dead' op de gevoelige pellicule  
uaatste meuwtje is  de aankondiging van 
het "Filmfestspeiele ' kapitalistisch Ber-
l i jn ,  o ffic ië le  sta rt 18/02, inlichtingen 
en programma b i j  ondergetekende, fans die 
er eventueel naartoe vlieden, nemen lie fs t  
contact. Andermaal een conglomeraat mani-
festatie (o.a. Internationales 'Forum des

Wij zouden daarin geschreven hebben :
'kijk, het is misschien wel een misbruik 
maar het is een verworven recht voor ons.’ 
Moeten wij de bewuste brief publiceren om 
je leugens zwart op wit te bewijzen ? Het 
ware misschien beter er een jaarboek van 
te maken—  Een goed verstaander heeft maar 
1 woord nodigs jaarboek !!
Wat mij betreft ik stel mij vragen :
0 in welke mate bent je student-gericht en 
heb je nog een studentenvisie als je komm. 
menu de grond probeert in te boren. Ik weet 
het, komm. menu kan zonder ons ook doorgaan 
maar .hoe dat is wat anders. Vooraleer je in 
gans deze sector als student echt weet waar 
Abraham de mosterd haalt, duurt het »RstK« 
minstens een jaar. En er moet naast mosterd 
nog over zoveel gesproken worden.
° zijn volgens jou de eisen om lid van K.M. 
te worden alleen maar es af en toe in de 
resto’s gaan eten ? Dit is een heel slap 
antwoord op een vraag die we aan jou in 
bewuste brief hebben gesteld. Dit is op de 
koop toe een misleidende voorstelling van 
de taak van de komm. menu. Hoe dan ook, de 
koks en productiechefs zullen staan popelen 
om met dergelijke interressante heren te 
gaan praten. Komm.menu zal, vrees ik, dan 
ook maar af en toe eens vergaderen.

0 heb je interesse voor 't werk en de belang 
en van andere studenten als je voorstellen 
zoals deze van de home-raad Boudewijn en 
mbt de afschaffing van de bewaking naast 
je neerlegt, en voorstellen voor controle-
recht van A.V^nderlinden wegwuiftï 
Tot slot wil Ik je diets maken dat ik niet 
de 'deskundige leider van de komm.menu’ 
ben Er is er geen. Ik mag het wel samen 
met de productiechef op ons actief schrij-
ven dat wij, komm.menu weer uit de grond 
gestampt hebben als enkele jaren geleden 
andere studenten het hebben laten verwa-
teren. Iets waarover ik mij nog altijd nie 
hoef te schamen. Ik heb mij er trouwens al 
tijd tenvolle voor ingezet, maar meermaals 
in de rug geschoten worden door iemand die 
het tegendeel -zoals vorige voorzitter van 
de sociale raad het deed- zou moeten stimu 
leren, is ergens wel pijnlijk.
Voor mij is de balans gemaakt : ik ben je 
gekonkel vanaf december grondig beu. Eer-
lijkheid in argumentatie, studentgericht-
heid, en kennis terzake zijn niet je sterk' 
ste zijde. IMpulsiviteit, succesjagerij en 
anderen platlopen en domineren staat wel 
in jouw vocabulaire. Wel, domineer dan 
anderen !
Saluut, voorzitter van mijn voeten !

Jan Strobbe 
doodgewoon lid van 
kommissie menu.

mém

Peter Faber en Jan Decleir in 'de proef-
konijnen' , met premiere in maart.

junge films ') van hoog a lloo i. Grootse 
fi.lrnbiz trouwens, gelet de data, belana- 
rtgker (jafl pannes.
Film International 1980 Antwerpen z it  er 
haast op, weini hoogtepunten, als alle  
jaren een opvallend Oost-blok-aanbod : 
Hongarije (Jancso, Tarr) Dolen ('Amaotor' 
van Kieslowski !)...En natuurlijk n iet te 
vergeten het grootse FILM-FEEST in de 
'salons ' van het Eurocresthotel, Antwerpen, 
om het tweede lustrum een feeste lijk  cachet 
te geven. Hollandse balorkestjes, die ge-
zien de gage, professioneel hun ' t i jd '  
speelden. Folkloristische inrichting van 
A 'pens pronkhotël. Ik  had me aan een night- 
clubsfeest verwacht en aangepast (stads-
k led ij verplicht) Dus smakeloze inrichting  
en dito Whiskey d rato van 120 bf. voor een 
klein geutje met veel i js  en water. Ik zou 
beter een 'savoir vivre ’-rubriek dan een 
filmrubriek verzorgen. Film de aanleiding. 
Drank enz. de oorzaak. Rik.S.

RADIO AKTIEF-

FILM
SK00P-

zaal 1: 20u: ’la vie devant soi'
Moshe Mizrahi

22.30u: 'cet obscur objet du désir 
Luis Bunuel

zaal 2: 22u: 'Borghese Piccolo Piccolo' 
Mario Monicelli

V00RUIT-

3de week van 22 februari
op pare dagen om 20u., op onpare dagen om
22u.
François TRUFFAUT - retrospectieve 
'DEUX ANGLAISES ET LE CONTINENT'

TO N EEL

nog steeds met het oor te beluisteren 
op maandag- en donderdagavond om 20.30u.

DO PO T
SCHAFT

VERRUKKKEUJK
groene-fietser-soep 
varkensrib met andijvie in roomsaus 
ambassadeur in ministersaus 
°dinsdag 19/2 
gebroken-wit-soep 
gentse hutsepot 
gegratineerde monokini 
°woensdag 20/2 
rooie-rakker-soep 
braadvorst met wortelstampot 
kaaskairperoereibakkerinpattatten (=kluts) 
°donderdag 21/2 
Willem-van-Oranje-soep 
lever provençale 
konijnebil met heupjicht 
“vrijdag 22/2 
witte-uiersoep 
broodvlees met rode kool 
viszelfklever met hibridesaus met groente 
macadam.

VUILBAK
ARCA-

De Huisbewaaarder op vr 15/2, za 16/2, 
woe 20/2, do 21/2, vr 22/2 telkens om 
20u.

GENT STAD - FIETSPAD-

Fietseling op vrijdag 22/2 om 14u30 
aan het St-Pietersstation.

NTG-

De Meeuw op vr 15/2 om 20u.
Medea op za 16/2, zo 17/2, ma 18/2 tel-
kens om 2Ou. + daarbij nog op zo om 13u. 
Tafel van Tien op di 19/2 om 20u.
A circular Play op do 21/2 om 20u 
Maskerade op woe 20/2 om 20u.
Het glaasje water op vr 22/2 om 20u.

PR0KA-

K0G-

Optreden van de Belgische experimentele 
Jazz-groep COS op di 19/2 te 20u.

Voordracht 'Omgevingspsychologie' door 
G. Smets, Dr. in PPW op woe 20/2te 12u30

Tentoonstelling: 'Imnignanten-kroniek' 
elke dag (behalve zondag) van 10 tot 12, 
en van 14 tot 17, dit nog tot 29/2

De lustige boer op vr 15/2, za 16/2, di 
19/2, vr 22/2 om 20u.

ELCKER-IK-

De gangbare en alternatieve landbouw in 
Vlaanderen op woe 20/2 om 20u.

Waarheen met het Openbaar vervoer?
i.s.m. werkgroep economie van RUG 
'standpunten van de vakbonden' op do 21/2 
te 20u.

Aan de unief van Angers staakte men tegen 
het uitdrijven van 2 "Marokkaanse'studenten. 
Tevens was het een nationale staking tegen 
de decreten van 3 jan.11. die sterk de mo-
gelijkheid beperken aan buitenlandse studen-
ten om zich in Frankrijk in te schrijven. 

Voor hen die de passiviteit van de studentei 
al jaren bejubelden was dit een bewijs van 
het tegendeel. Temeer daar vorig jaar te 
Rennes, Villetaneuse en Amiens acties van 
dezelfde omvang om gelijke motieven door-
gingen, terwijl te Marseille en in Havre 
over het statuur van het geneeskunde-exter- 
naat. Naast die verschillende steden zijn 
er cok talrijke sectoren die actief waren 
(bv de geneeskunde) mbt meerdere eisen : 
tegen sluiting unief-resto’s, tegen selectif 
voor verdediging van de toegang van de unif. 

De 3 studentenvakbonden (10% v/d studenten) 

Enerzijds heb je UNEF-renouveau, nu in een 
zware krisis, geleid door kommunistische 
studenten. Anderzijds UNEF-unité syndicale, 
de grootste vakbond met de OCI-fractie in 
de meerderheid. En tenslotte de MAS, geleid 
door studenten van de afdeling 4°internatio 
nale, sinds ’76 gestadig in opgang.

WELKE MAATREGELEN ZIJN ER NU UITGEVAARDIGD?
1. In de jaren 50 verkreeg studentenactie 
en studentensyndicalisme sociale voorzie-
ningen. Beetje bij beetje kwam het princi-
pe van het paritair beheer tot stand dat 
door het ministerieel decreet van nu 17sep. 
gewijzigd wordt. De administratie van de 
regionale sociale sectoren kan niet veel 
uitrichten tegen dat decreet, zodat de 
studenten opgeroepen werden tot een natio-
nale betoging tot terugtrekking van het 
decreet.

2. Inschrijving van buitenlandse studenten 
moet aanvaard worden door een regerings-

commissie (decreet 3jan80).Een syndicale 
studentenstrijd oefende druk uit op de 
universiteiten, vooral op de voorzitters 
(rectoren) van de uniefs, die niet alle 
voorwaarden ivm de hernieuwing van de ver-
blijfsvergunning, vervuld hadden. Een na-
tionaal organisatiekollectief ontstond.
3. De minister herziet volledig de diploma's 
van de derde cyclus, in feite een verster-
king van het selectief karakter van de blij-
vende opleidingen. Want het ministerieel 
schrijven voorziet de opheffen van verschei-

debat: Kunstenaars - Vrijzinnigen op woe 
20/2 om 20u., in zaal ASLK Zonnestraal 2 
te Gent.

dene opleidingen.

De acties nemen allerlei vormen aan. Over 
't resultaat kan niet zoveel gezegd worden. 
Duidelijk zijn enkele krachtlijnen :
- eenheid, wordt in praktijk gezet
- nationale (ipv regionale) coördinatie
- verworvenheden worden hard verdedigd tov 

het offensief van de regering
- actie-eenheid noopt tot organisatorische

eenheid, met garanties ivm afwijkende 
meningen (tendensrecht...)

In Nantes bvb werden alle  examens op 5 en 
6 feb. in de rechten opgeschort door de 
decaan van de facu lte it.
Het protest tegen beperking van de ve rb lijf-  
vergunningen duurt een week. Ong. 1000 stu-
denten (rechten, le tt. Swijsb., ekonomie en 
wetenschappen) komen dagelijks in algemene 
vergadering bijeen.
Op dinsdag 5 feb betoogden ong. 2000studen- 
ten voor de prefectuur van Loire-Atlantique. 
Onderwijzend en wetenschappelijk personeel 
van deze unief steunen de studenten.

Meer berichtgeving volgt nog. Alsook over 
studentenacties in Spanje voor de kerst 
(met oa 2 studenten neergeschoten door de 
Guardia Civil) en erna.

naar Paul Geeraert.

STUDIEFINANCIERING
De werkgroep 'Studiefinanciering’ (je 
weet wel vorig jaar opgericht door 
Ramaekers tijdens de acties tegen de 
lo 000, waarover we vroeger reeds schre-
ven in d it  eigenste blad) moet weldra 
zijn  werkzaamheden afsluiten, met een 
advies voor de hervorming van het beur-
zenstelsel.
Van studentenzijde kunnen we ons niet 
b ij  deze gang van zaken neerleggen. 
Daarom namen de studenten-waamemers 
in die commissies het in i t ia t ie f  om 
teksten te bundelen, die eventueel als 
minderheidsnota kunnen worden ingediend. 
Deze teksten z ijn  op het studentensecre-
tariaat te verkrijgen. Het is  de bedoe-
ling deze in zoveel mogelijk werkgroepen 
kringen, SVB-kemen,.... te laten be-
spreken.
Op donderdag 21-02 komen we om 20uZ0 
samen in de Brug om die zaken en de 
diverse commentaren te bespreken.


