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EXAM ENCODE
HISTORIEKJE ten Jo Maebe, Dirk Vereecken en de studenten 

van de Raad van Beheer]

SCHAMPER 100 &
DE GOLDRUSH

Iets meer dan vijf jaar geleden werd er aan 
de RUG een dienst opgericht met als voor-
naamste taak: onderzoek en evaluatie van het 
onderwijs. Dit als gevolg van een beslis-
sing van de Raad van Beheer die toen inging 
op voorstellen van de studenten uit RvB. 
Oorspronkelijk was de naam van de dienst: 
"Centraal bureau voor de Studie van het 
Universitair Onderwijs", nadien omgedoopt 
tot het meer geslaagde "Universitair Studie-
bureau. ”
Het eerste belangrijke rapport dat verscheen 
was een onderzoek naar de evolutie van de 
examenuitslagen. De studie bevatte naast 
een omvang rijk statistisch gedeelte een 
aantal konkrete voorstellen die moesten lei-
den tot een meer student-gericht onderwijs. 
Hoofddoel was daarbij een inhoudelijke verbe 
tering van het onderwijs en het objectiever 
maken van de examens.
Van die vele voorstellen kwam er echter niet 
veel in huis! De voornaamste reden was wel 
de al te radicale stijl en de nogal negatief 
ingestelde manier waarop de voorstellen wer 
den verdedigd in de verschillende facultei-
ten. Dit stootte het professorenkorps zo 
tegen de borst dat zij meteen het hele dos-
sier in vraag stelden en zich - o zo plots 
zeer kritisch gingen opstellen tegenover 
de "wetenschappelijke waarde” ervan.
Toch komen er uiteindelijk nog 2 punten 
door de Raad van Beheer - een minimumresul- 
taat:
- in elke faculteit moet een onderwijskomis- 
sie opgericht worden.
- de elementaire rechten en plichten van de 
student en professor moeten vastgelegd wor-
den in een soort erecode.

GEDRAGSCODE

Om hpt tweede punt uit te voeren wordt vol 
ledig konform met het geïnstitutionaliseerde 
langzaam-aan proces een komissie aan het 

werk_gezet. Na heel wat discussie, ver-
gelijkingen en werkvergaderingen twe zijn 
in 76] wordt uiteindelijk een samenvattend 
geheel naar voren gebracht dat aansluit 
bij het examenreglement. Onder de welluiden 
de naam "Gedragscode voor examinatoren en 
examinandi” [in het vervolg gewoon gedrags-
code genoemd] wordt het op 21 januari 77 
door de Raad van Beheer goedgekeurd.
De tekst ervan kan je, samen met het examen 
reglement vinden in je studiegids.

NAVOLGING ?

Een gedragscode zonder navolging is natuur 
lijk maar een vodje papier. Daarom wordt 
begin 78 een onderzoekskommissie opgericht. 
Na overlopen van verschillende mogelijkhe-
den opteert men voor een enquête in de kan-
didaturen. Eén student op 4 kreeg een vra-
genlijst met betrekking tot:

- de kennis van de gedragscode en de orga-
nisatie van de examens
- organisatie van' het onderwijs 
-verloop van de examens.
Ook alle professoren uit de kandidaturen 
kregen een vragenlijst Ci.v.m. de cursus, 
gehanteerde normen, voorbereiding van het 
examen]
Het bulkt echter van de cijfers en tabellen 

zonder enige komméntaar. Vier maanden later 
is er nog steeds niets mee gebeurd (te wij-
ten aan de inertie van de kommissie]. Daar-
om beslist de rektor een analyse van de resu 
taten te latne maken door het universitair 
studiebureau, vooraleer de resultatne op de 
Raad van Beheer besproken worden.
En dit gebeurde op 15 februari.

RESULTAAT

Uiteraard is het nogal ondoenlijk hier de 
gedetailleerde cijfers weer te geven. Deze 
worden echter opgestuurd naar alle dekanen 
voor wat hun fakulteit betreft, zodat ge-
ïnteresseerde studenten daar wat meer kun-
nen inzien. Indien dat niet lukt kan je je 
ook nog wenden tot het Universitair Studie-
bureau of de paar studenten die een onder-
zoeksverslag hebben verkregen (bij mijn we-

Daarom alleen hier de globale tendensen 
(het gaat wel over de kandidaturen]
- de gedragscode is nog onvoldoende gekend 
over de werking of zelfs het bestaan van 
een examensecretariaat heerst veel onduide 
lijkheid. In dit verband zijn er wel gro-
te verschillen naargelang de faculteit.
- In de eerste zit krijgt meer dan 1/3 van 
de studenten hun examenrooster te laat (d.i. 
minder dan 15 dagen voor de examens]: voor 
de tweede zit is dat zelfs meer dan 90 %!!!
- De examenresultaten worden onvoldoende 
bekendgemaakt bij één derde van de studenten
- Slechts 35 % van de vakken krijgt geen 
enkele negatieve beoordeling.
- 80 % van de docenten krijgt minstens 1 ne 
gatieve opmerking per vak: 20 % krijgt ge-
middeld meer dan 2 negatieve waarderingen 
per vak.
- In 1/4 van de kandidatuursjaren worden er 
gemiddeld meer dan 2 negatieve waarderingen 
uitgesproken per vak.
- Voor 25 % van de vakken in de kandidaturen 
bestaat geen cursus of handboek van de les 
gever.

- IN 16 % van de vakken zijn er gedurende 
het jaar onvoldoende oefeningen en vragen in 
geschakeld die de eisen weerspiegelen op het 
examen.
- Voor 15 % van de vakken is onvoldoende ge-
geven hoe vragen en opgaven op het examen 
worden gesteld.
Er zijn weinig klachten over:
- de mogelijkheid een antwoord schriftelijk 
te kunnen voorbereiden op een mondeling
examen.
- de reacites van professoren bij het te 
laat komen of uitstel vragen voor een examen
- de mogelijkehdi om een examenuitslag te 
bespreken
Hieruit kan dus de -voorzichtige- conclusie 
getrokken worden dat er vooral ontvreden- 
heid is i.v.m. onderwijs en de voorbereiding 
tot het examen en minder rond het verloop var 
de examens zelf.

GEVOLGEN

Uiteraard gaf dit rapport aanleiding tot 
nogal wat discussie en gepraat in de Raad 
van Beheer, mede dank zij de welsprekende 
interventie van Piet Van Eeckhout, schepen 
van de stad Gent, werden'uiteirthe-lijk de vol 
gende punten beslist die - het mag gezegd - 
worden voorgedragen door de rechter (op het 
laatste na]:

- de gedetailleerde resultaten van het on 
derzoek wordne aan alle dekanen meegedeeld 
voor hun fakulteit
- de dekanen worden verplicht het examen 
rooster minsten 14 dagen op voorhand te ver 
sturen of mee te delen, en tegelijkertijd ze 
op te sturen naar het rektoraat (dit als een 
vorm van passieve kontrole]. De werking 
van het examensekretariaat moet effektief 
meegedeeld worden:
- wie a'an alle examens van de eerste zit mee 
doet voor de tweede zit vrijstelling krijgt 
voor de vakken met voldoening (dit laatste 
verschilt naargelang de fakulteit, maar ligt 
op of onder de 12]
- gedurende een bepaalde periode na de examei 
moet de examinator ter beschikking staan om 
de uitslagen te bespreken.
ER zal een periodieke evaluatie gehouden won 
den van de navolging van de gedragscode. 
Vooral dit laatste punt is belangrijk. Het 
is ook daar dat de weerstand van de profes-
soren het grootst was. Bovendien zouden 
een aantal fakulteiten nu na de beslissing 
van de Raad van Beheer, willen trachten de-
ze maatregele te omzeilen, door het 'op 
voldoende wijze geslaagd' anders te inter-
preteren.
We moeten dus op onze tellen passen, willen 
we bekomen dat er een beslissing genomen, 
een van de weinig keren dat de proffen al-
leen (en dus in de minderheid] stonden in 
de Raad van Beheer, ook effectief doorge-
voerd wordt.

Wouter Vandeberghe

hoofdstuk I
het onderzoek

Na een grondig wetenschappelijk onderzoek 
zijn wij tot de volgende besluiten gekomen:

Nota’s bij de grafieken :

-de goudprijs werd berekend als gaussis- 
tisch gemiddelde van de goudmarkten van 
London, New York, Hong Kong , Tokyo, Paris 
en Bazel.
-grafieken niet voor extrapolatie vatbaar 
-nadere bijzonderheden te verkrijgen bij 
de wetenschappelijke staf van de onderzoeks 
commissie.
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Zoals men op de grafiek duidelijk kan afle-
zen wordt in de incubatieperiode (1) een 
enorme prijsstijging genoteerd, die 'n 
rechtstreeks gevolg is van de progressief 
exponentiële stijging van de gevraagde hoe-
veelheid en van de afslanking van het aan-
bod .
Verklaring :
1) de Schamper-drukkerij zoekt de wereld- 

goudmarkt af om voldoende grondstoffen op 
te slaan voor de productie van het onover-
troffen gouden nummer.
2] Financiers, bankinstellingen en vooral 

speculatiemaniakken volgen nauwkeurig Bbh 
Schampers handelstendens, die door velen 
onder hen beschouwd wordt als een leidraad 
voor speculatieve verrichtingen.

uit een interview met de directeur van 
de N.B.S.S.A. : 'wij zijn de mening toe-
gedaan dat de Schamperredactie niet dom 
is ; als Schamper goud koopt} doen wij 
dat ook. '
(nvdr N.B.S.S.A. : National Bank of the 
States of South Antartica)
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De exponentieel stijgende curve die de goud-
prijs afdeelt in functie van de tijd be-
reikt zijn toppunt bij het sluiten van de 
goudmarkten op 17 01 ’80.(2)
In de nacht van 17 01 op 18 01 ontdekken 
geheime agenten van OSG (organisation for 
stabilisation of the goldprice] een lading 
gouden Schampers in het studentenhuis en 
maakten het nieuws bekend. (Het is immers 
een publiek geheim dat zij steekpenningen 
ontvangen van menig financiële instellingen) 
Bij het verschijnen van de Schamper 100 
verkoopt iedereen zijn goudvoorraad aan 
soms belachelijke lage prijzen. Onze na-
vorsers brengen hier de volgende opmerkin-
gen ten berde.

1) de beleggers volgen Schampers goudtrans 
ferten en gooien hun voorraden op de markt 
daar zij een ineenstorting van de goudprijs 
verwachten.

prof dr J Arrickvel : '...onvoorspel—
hare koerswijziging... '

2) men wil gouden Schampers opkopen en 
oppotten als prima belegging.
3) men zoekt investeringskapiiaal niet 

alleen om ondergrondse vervalsingsdrukker- 
ijen op te richten maar ook om valsmunters 
te recruteren voor dit precisiewerk: het 
ontwerpen en produceren van koperen' Scham-
pers en verder om een campagne te voeren 
te verdelging van eksters.

Dit alles bracht de inéénstorting teweeg.
(3).
In de week van 25 01 80 op 01 02 80 neu-
traliseert de goudprijs (met in acht ne-
ming van een zeker waardeverlies van het 
goud als beleggingsproduktj.

hoofdstuk II
verwachtingen voor

de toekomst
-vooreerst vreest de commissie een Schamper 
schaarste.
-reacties van natuurverenigingen ter be-
scherming van de eksters, die in hun anti- 
Schamperacties zullen opwerpen dat Scham-
per géén blad van papier is zolang het niet 
op kringlooppter gedrukt wordt, (nvdr : 
kringlooppapier wordt uit oud papier gere-
produceerd] .
-oliesjeiks zullen hun dollars omzetten in 
gouden Schampers (olieschampers].
Denk hierbij ook aan de weerslag op de 
economie van de V.S.
-goud wordt een ongewenst verdrukiingspro- 
dukt voor autoritaire regimes (cfr Schamper 
101]

_-10 000 studenten kopen zich vrij en ver-
murwen de rechtbank met gouden schampers 
cfr Schampers 102.
-de stadspolitie springt ter fiets en doet 
een tweede inval in de schamperredactie om 
een centje bij te verdienen (cfrSchamper 
102 ]

-de dierentuinen van Antwerpen en Planken- 
dael onderwerpen hun tijgers aan een fysio- 
nomisch onderzoek (schamper 103) 
-verfransing van de Schamper lay-out. 
(schamper 104)

Verdere resultaten van de onderzoekscom-
missie zijn nog niet voor publikatie vat-
baar (o.a. hoofdstuk drie : de Carter - 
Hoste accoorden en hoofdstuk vier : invloec 
van het gouden-schamperfenomeen op de 
schamperredactie).

Namens de navorses 
docter K.. Expert.



MEDEBEHEER DISSIDENT OPGEPAKT M
Gp maandag 11 februari organiseerde de SJW 
(socialistische jonge wacht] een Tegenkrant- 
debat rond medebeheer in het Stapelhuis.
Er was een talrijke opkomst: een 35-tal aan 
wezigen voor wat een beperkt politiek opzet 
was: nl. een eerste uitwisseling van de ver-
schillende opvattingen rond medebeheer, zo-
als de politieke organisaties aan de unief 
die hebben. Aanwezig waren: SJW, MLB, VKS, 
Arbeid, Rak. Eerst zet de SJw haar stand-
punt uiteen. De problematiek van medebeheer 
kan niet begrepen worden zonder een begrip 
van de rol en functie, die de unief toebe-
deeld heeft gekregen in de laat-kapitalis- 
tische maatschappij. Twee ontwikkelingen 
zijn hier van fundamenteel belang:
1] de explosie van de vraag naar universi-
tair gevormde intellectuele arbeidskrachten 
vooral als gevolg van de derde technologisch 
revolutie;
2] de explosie van het aanbod van universi 
tair gevormde arbeidskrachten als gevolg 
van het feit dat de kleine burgerij en de 
best betaalde lagen van de arbeidersklasse 
in de mogelijkheid werden gesteld om hogere 
studies aan te vatten.
Deze twee ontwikkelingen leidden naar een 
groeiende proletarisering van de intellek- 
tuele arbeid. In deze situatie van één van 
de oorzaken van een zeer explosieve studen-
ten beweging van de jaren 67-68. De uni- 
verslteit reageerde hierop met een aantal 
technocratische hervormingen: rentabilise- 
ring, rationalisering werden de sleutelwoor 
den in het universitair beleid. De projec-
ten voor een universitair medebeheer moe-
ten worden in dit perspectief gezien wor-
den: zij zijn een poging om de reformis-
tische vleugele van de studentenbeweging 
te betrekken in de realisatie van deze ren- 
tabiliseringspolitiek.
Op het eerste gezicht zijn marxisten geneigd 
om tegenover deze politiek het ordewoord: 
"Medebeheer nee, controle ja!" te plaatsen. 
)it naar analogie met het medebeheer in de 
jedrijven. Het gtoot argument tegen mede- 
oeheer op de bedrijven is het dat het een 
klassesamenwerking stelt boven de autonome 
strijd van de arbeidersklasse. Daartegen-
over moet de eis van de arbiederscontnle 
gesteld worden, een eis die solidariteit 
binnen het bedrijf tussen de werknemers-ster 
optimaal willen realiseren. Wat geldt_yoor 
arbeiders-sters-medebeheer geldt evengoed 
voor studenten-medebeheer.
Maar er zijn ookverschillen:
1) studenten hebben geen directe- opde eigen 
materiële levensomstandigheden.
2] bovendien is de studentenmassa een so-
ciaal zeer heterogene groep
Niettemin kan een massale studentenbeweging 
een afdoend drukkingsmiddel zijn in perioden 
van massale agitatie.
Kenmerkend voor de studentenbeweging is haar 
plotse opleving om dan gedurende een tijdje 
weer in te dommelen. Dit verklaart de moei-
lijkheden voor de opbouw van een permanente 
massa-organisatie. Het is vanuit dit in-
zicht in het specifieke karaker van de stu-
denten beweging dat wij het ideee verdedigen 
van contesterende participatie. Dit houdt 
in dat hij/zij die in beheerraden zit als 
student/e dit moet doen als contestant/e 
en niet als beheerder:beheerster. Hun taak 
bestaat erin de zwijgplicht over discussies 
te doorbreken, systematisch de zaken die te-
gen de belangen van de studenten indruisen 
aan het licht te brengen, overgangseisen 
te formuleren, reformistische politiek te 
onthullen.

Toen kwam het RAK aan het woord. HUN ana-
lyse vertrekt vanuit de vaststelling dat 
studenten geen macht hebben, daar zij geen 
drukkingsgroep zijn. Er kan dus niets ver- 
anderd worden aan de unief door de onmacht 
van de student/e. Er is een totaal andere 
visie op het onderwijs nodig, waarbij uit-
gegaan moet worden van de ervaring van de 
student/e. Dit in tegenstelling met de we-
reldvreemde opleiding die we nu kennen en 
waarbij studenten geen inspraak hebben over 
de leerinhouden. Het RAK staat daarom zelf-
beheer voor. De student/e bepaalt wat en 
met wie hij/zij leert. De unief als institu-
tie moet afgeschaft worden en moet vervangen 
worden door een volksunief. Daar moet han-
den en intellecktuele arbeid geleerd worden, 
herder zien zij het nut niet in van het ze-
telen in faculteitsraden en dergelijke. Je 
kan een structuur niet veranderen vanuit de 
structuur.

Objectief vormen de studenten een deelklasse 
subjectief niet. Links moet zich minder 
extreem opstellen en moet een bestendig 
contact onderhouden met de verschillende po-
litieke organisaties, en dit in de meeste 
strict pluralistische zin. Ook moet er een 
contact komen tussen de student/e in de mede 
beheerorganen en die in de organisatie:.
In de raden moet er een totale vertegen-
woordiging komen van de student/e.

Arbeid sloot zich globaal aan bijhet stand-
punt van SJW. Wel vroeg men zich af of een 
externe boycot van verkiezingen op bepaalde 
momenten (vbj in actieperiodes] niet effec-
tiever is dan een loutere contesterende par-
ticipatie. Bovendien moet men vertrekken 
van de ervaringen van de studenten: is er 
een politiek programma, hoe is de politieke 
situatie... Arbeid stelt zich achter de vi-
sie van WS-SVB en stelt dat het vandaaruit 
mogelijk is controle uit te oefenen op de 
raden en contact te hebben met de basis.

Hen moet vooral oog hebben voor de mogelijk 
heid tot inkapseling en de mogelijkheid tot 
aanpassing aan de industriële behoeften aan 
het onderwijs, als grote gevaren van mede-
beheer.

MLB wees vooral op 2 aspecten.
1] de mogelijkehdi tot inkapseling van de 
studenten als gevolg van medebeheer.
2] wat doe je met medebeheer ?
MLB is van oordeel dat die structuur moet 
gebruikt worden en dit op 2 redenen:
a) een grote meerderheid van de studenten 
is nog niet overtuigd van de zin van mede-
beheer; door er zelf in te zitten kan ie de
functie ervan aantonen;
b] als linksen er niet inzitten, zullen er 
rechtsen inzitten.
In die organen moet je een ehcte democrati-
sering eisen: pariteiten, agendarecht, recht 
op open vergaderinge, beslissingsbevoegdhe-
den ...
MLB is voorstander van een frontvorming met 
progressieve ATP, WP, OP.
Dit om positieve zaken af te dwingen en ne-
gatieve te vermijden. Voorwaarde is dat stu 
:denten alleen verantwoordelijkheden nemen 
in zaken waar ze achter staan.
De medebeheerorganen moeten gebruikt worden 
om acties aan de basis los te werken, want 
daar zit je in een bepaalde positie waarin 
je gemakkelijker eisen kan stellen.
MLB is algmeen voorstander van een democra-
tisch zelfbestuur aan de UNIEF en wil een 
actieve betrokkenheid van de werkende be-
volking bij de UNIEF.

Toen volgde een discussie, waarvan het peil 
laag was zodanig dat het eerder beschamend 
zou zijn deze weer te geven. Alleen de 

interventie van iemand van VVS-SVB die in 
die raad van beheer zit, leverde nog een 
aantal nieuwe elementen op. Ik poog kort 
zijn interventie weer tegeven. Hij viel de 
argumentatie aan als zou de meerderheid van 
de studenten geloven in medebeheer. In de 
laatste verkiezingen waren ér zeer veel 
blanco!s; mensen die niet stemden en veel 
stemmen voor de VVS. Ook het argument dat 
men in de raden moet zitten om er informatie 
te verzamelen is niet zo sterk als hetlijkt. 
Je moet het op de agenda krijgen en boven-
dien beschikt de tegenpartij over een ont-
zettende meerkennis. O.a. op het vlak van 
boekhouding. Als student sta je daar dik-
wijls zeer machteloos tegenover.
Dok de frontvorming is geen makkelijke zaak. 
De verkozene van die andere geledingen doen 
dikwijls toegevingen in ruil voor materiële 
voordelen. De strijd voor pariteit vindt hij 
gevaarlijk omdat je dan medeverantwoordelijk 
sent voor het syteem. Bovendien is alles 
vastgelegd door wetten, hebben ministers 
vetorecht... Algemene verkiezingen voor 
studentenvertegenwoordiger kunnen er tevens 
toe leiden dat de studenten geen progressief 
blok meer gaan vormen. Hij vindt de eis van 

van pariteit dan 'ook een gevaarlijk zaakje.
De opgescharrelde informatie is slechts zin 
vol als ze gekoppeld wordt aan de strijd 
aan tfle basis. Tot daar deze ontnuchterende 
tussenkomst van iemand uit de practijk.

iet VKS vertrok vanuit de vaststelling dat 
de kapitalistische tegenstellingen in elke 
structuur vertonen. Ze zijn niet gelukkig 

met de termen medebeheer, verkiezen het be-
grip studentenvertegenwoordiging. Ondanks 
het fiet dat die structuur bedoeld is als 
een inkapselingsmethode moet er van die mo-
gelijkheid gebruik worden gemaakt: het gaat 
immers om een democratische verworvenheid 
en een studenten vertegenwoordiging biedt 
oppositionlele perspectieven. Als de stu-
denten ingekapseld worden ligt dat aan hun 
eigen laksheid. De politisering van stu - 
denten moet haar verlengstuk krijgen in con-
tacten met vertegenwoordigers van de arbei-
dersklasse in het parlement (of gelijk waar]

We kunnen stellen dat een aantal belang-
rijke dingen gezegd zijn geweest in deze 
discussieavond. Om de discussie echter uit 
te breiden is het voorstel gedaan een avond 
in te richten in de Blandijn met een aan-
tal vooraanstaande personaliteiten. Een 
voorbereidende vergadering is reeds door-
gegaan. U hoort er nog wel meer van!
Rest me nog de speciaal voor de avond ge-
maakte brochure over medebeheer van de SJW 
aan te bevelen voor de gewone prijs van 10 
frank.

Carl Bartier, SJW

uit BPA-212: BPA-Antwerpen, 16.2!80

De gewetensbezwaarden organiseren zich in de 
verschillende regio's om de afschaffing te 
eisen van de discriminatie van de gewetens-
bezwaarden tov de 'gewone miliciens'. Deze 
acties startten na de arrestatie van gewe-
tensbezwaarde Guy Wittevrongel, die met een 
symbolische actie -het stopzetten van zijn 
burgerdienst na 10 maanden ipv 20 maanden- 
protesteerde tegen dat onrecht.

Donderdagavond 14 februari kreeg Wittevronge 
plots te horen dat hij de gevangenis mocht 
verlaten, dat zonder enige opgave van reden. 
Twee dagen tevoren was zijn voorlopige hech-
tenis nochtans met een maand verlengd. Hij 
werd aangehouden omwille van een "gevaarlijk 
geestesgesteldheid"en omdat hij "een blij-
vend gevaar is voor de orde en veiligheid 
van de staat". Dit waren althans de conclu-
sies van de onderzoeksrechter. Volgens de 
raadkamer kon men hem niet vrijlaten omdat 
hij dan misschien het onderzoek zou boycot-
ten .

Nu is hij dus toch op vrije voeten. Waar-
schijnlijk vreest men te veel protesten, en 
daarbij kan de zaak nu op de lange baan 
geschoven worden. Had men hem vastgehouden, 
moest hij binnen een maand opnieuw voor de 
rechtbank komen. Nu is de zaak op de rol ge-
zet, zodat het aardig wat kan duren vooral-
eer Wittevrongel voor de correctionele recht 
bank verschijnt.

Intussen kreeg hij wel al zijn straf van de 
Civiele Bescherming. Daar beschouwt men hem 
als ongewettigd afwezig van 29/1 tot14/2 
Ondanks het feit dat hij officieus wél is 
blijven werken en van die 14 dagen er 7 in 
de bak zat

Als straf moet hij twee maanden langer bur-
gerdienst doen (4 keer de periode van onge-
wettigde afwezigheid].

De insinuatie door de BOB dat de actie van 
’Wittevrongel voorbereid was door een groep 
missen elke grond. Wel was de verontwaardi-
ging over de aanhouding zo groot dat overal 
tegelijk plaatselijke actiecomitees uit de 
grond schoten

Hun eisen zijn:
- een bestaansminimum voor gewetensbezwaarde
- een diensttijd van 10 maanden
- geen sanctie tegen Guy Wittevrongel

Actiecomitee GENT:
St-Jansvest 2
tel: 091/23.95.90 of 091/23.04.69 
van 10 tot 18u

Schamper deze week : 
men kan zich nog steeds abonneren voor 
de overige nummers op 001 041260 22 met 
slechts 20 frank.
wij zoeken nog steeds mensen om dit 
weekblad te verspreiden. Ons befaamd 
S.D.S. (schampers distributie systeem) 
werkt bijna perfect, u kan er nog net 
bij.
Verder houden alle redacteurs eraan langs 
deze weg hun moeder te groeten.

schamper volgende week : 
wij gaan effen uitgebreid grasduinen in 
het KUC / zoals alle weken menu / onze 
filmman verhaalt zijn nieuwste avonturen 
(waarschijnlijk ook over film) in het bui 
tenland / knobby zestien asocialer dan 
ooit / veel foto's als bladvulling / 
agenda met film en toneel / Heer H / 
en dat allemaal en nog veel meer op maar 
liefst vier pagina's.
Verkrijgbaar vanaf vrijdag.

IDEZE^WEEK^E^IAKADflMTdPPfR
U tupt ?
Ja,maar ik heb net gedaan,want een babbeltje 
slaan tijdens het tuppen,vergeet dat maar ! 
riet lijkt me geen gemakkelijk karweitje ?
Het tuppen ? Een karweitje?! Neen,neen,zeker 
niet ! Kijk,we moeten alle dagen rond een 
uur of zes beginnen. Als ge er later mee 
durft te beginnen,trekt het op niets meer.Ge 
moet niet denken dat we nog kunnen uitslapen 
of zo,he,nee kerel.dat is iets dat ik me al 
twintig jaar niet meer kan permiteren.Tuppen 
is daarenboven een eentonig geduldenwerk, je 
bent er op zijn minst een uur of vijf mee 
bezig.En dat zonder ophouden ! Stalen zenu-
wen,dat is het wat ge nodig hebt. Om een 
voorbeeld te geven : het langste tupwerk dat 
ik tijdens mijn loopbaan reeds gehad heb,was 
er een van twee dagen en twee nachten. Mijn 
vrouw mocht me de boterhammetjes toesteken, 
want stoppen of even rusten tijdens het tup-
pen,dat kan natuurlijk niet,of ge kunt her-
beginnen.
VJaaran noemt men jullie eigenlijk makadamtup- 
pers ? Betekent dat dat er uiteindelijk maar 
alleen op makadam kan getupt worden ?
Neen,hoor,de naam makadamtupper is in feite 
niet volledig in overeenstemming met datgene 
wat we moeten doen. Het is juist dat we voor 
70 % op makadam tuppen,maar voor de rest wer-
ken we ook regelmatig op beton of gietijzer. 
Eén keer in mijn leven heb ik aanvaard on 
op plastiek te tuppen. Nooit meer,zeg ik U ! 
Maar ja,ge zijt nog jong,veel geld verdienen, 
ge moet nog naam maken en zo,dus zijt ge zc 
stom van practisch alles te aanvaarden. Toen 
heb ik echt leren afzien. De godganse dag 
met je neus in de stank,om elk moment in 
zwijm te vallen,en dan maar proberen om uw 
concentratie niet te verliezen.Een ogenblik 
ongeconcentreerd tuppen,en ge moogt alles 
herbeginnen,jaja,zo gaat dat.Maar nu,wat onze 
naam betreft. Als je op beton tupt,dan zit je 
meestal rustig binnen,in een of andere nieuw-
bouw. Als je daarentegen op makadam werkt, 
zijt ge verplicht van in het openbaar te tup-
pen. En alleen op zo'n momenten zien de men-
sen je werken,ze zijn dan overtuigd dat ge 
slechts op makadam tupt. Vandaar waarschijn-

lijk die naam. Tussen haakjes,buiten werken 
is soms niet te doen. Met al die kinderen !
Er zijn soms van die leukerds tussen die rond 
je beginnen te dansen,zo van makadam-tam-tam, 
en probeer U dan maar eens te concentreren, 
want ik heb het al gezegd geloof ik,eens uit 
de concentratie,alles opnieuw hé.
Het tuppen vereist naast de nodige concentra-
tie blijkbaar ook een zware fysieke inspan-
ning. Ondervind je daar,na zo'n twintig jaar 
tuppen,geen last van ?
Nu raakt ge,waarschijnlijk zonder het te we-
tende gevoelige snaar.Ik heb onlangs nog het 
Ministerie van Arbeid een aantal statistieken 
opgestuurd.Het wordt immers een beetje te 
grof.Kijk, 50% van de makadamtuppers zit met 
rugklachten. Als ge zo'n uur of twee bezig 
zijt,begint het.Hier een kramp,daar een steek 
en dan die verdomde concentratie,want ik heb 
liet al gezegd,geloof ik,...
Jaja,eens uit de concentratie,alles opnieuw! 
Ja,50 % zit daarenboven met ademhalingsmoei-
lijkheden. Het tuppen vergt immers zo'n con-
centratie, zo'n lichaamsbeweging,dat je op 
den duur nog vergeet te ademen ! 
ïk heb onlangs gelezen dat de makadarntuppers 
?ret uitsterven bedreigd worden ?
Voorlopig zijn we nog met z'n tweeën.Ik,en 
nog een collega in Wallonië. Vroeger werkten 
we nauw samen,de opdrachten werden automa-
tisch doorgespeeld,maar sinds iedereen de 
mond vol heeft van tweeledig federalisme, 
zijn we er maar mee gestopt.Het is eigenlijk 
heel verwonderlijk.Het werk groeit ons boven 
het hoofd.Het groen wordt immers weggehakt, 
en er komt makadam of beton in de plaats.Ik 
weet het,het zou niet mogen zijn,maar voor 
ons valt deze evolutie best mee.Het trieste 
aan deze zaak is echter dat er niemand bereid 
blijkt te zijn om ons in ons beroep op te 
volgen.De jeugd wil studeren,ze denken dat 
ze zonder diploma niet meer kunnen leven...
Ik zal mijn kritiek op de studenten maar 
achterwege laten,want U werkt toch voor een 
studentenblaadje,is het niet ? Valt dat nog 
wat mee ?
Er is maar één nadeel, zie je, eens uit de 
concentratie,.....



Een nieuwe titel, een nieuw geluid. Dit ver 
haal gaat over een enorme samenzwering, een 
monsterachtig komplot zoals er nog nooit 
een geweest is. We moeten terug gaan naar 
eind april'45 toen W02 op zijn laatste be-
nen liep. In de WP-encyclopedie deel 10 
leest men op pagina 676: "naar men met ze-
kerheid mag aannemen, maakte Hitler in het 
laatste van april '45 in Berlijn tijdens de 
aanval van de Russen een einde aan zijn le-
ven, tegelijk met Eva Braun, met wie hij 
enige tijd daarvoor in het huwelijk was ge-
treden” (einde citaat). Geloof dit niet!
Van dit alles is niets waar!!!Ziehier een 
nauwkeurige reconstructie van het gebeurde

Op die dag kwam A.Hitler van zijn zware dag 
taak thuis in zijn nederige bunkerwoonst 
aan de Potzdammerplatz. Hij kuste zijn 
vrouwtje E. Braun vluchtig op de wang en 
merkte daarbij op dat ze een beetje uit 
haar gewone doen was. Hij plofte neer in 
een gemakkelijke stoel en nam zijn krant 
"Springer Zeitung”. Hij bekeek de voorpagi-
na en schudde zijn hoofd, "Es gibt toch viel 
Gewelt in die Welt" zuchtte hij en ging aan 
tafel zitten. De groentesoep, de rauwkost 
en het wortelsap gingen er gemakkelijk in. 
Het jonge echtpaar zat nog wat na te kouten 
toen hij haar vroeg "Eva liebchen, du doest 
so rahr. Was sheelt er?". "Ach Adolf, ich 
bin so glücklich!". Waarum?". "Der Frigo 
ist angekommen!!”

”Nein !", riep hij bij verheugd uit.
"Jawohl. Komm mal gücken". Ze trok hem mee 
naar het achterkeukentje. Daar stond de 
nieuwe diepvriezer in al zijn glorie te 
pronken. "Prachzig !! Wunderbar” . Ze deed 
het deksel open. "Und siegt mal nach der 
Inhalt !” Het was inderdaad een prachtige 
diepvriezer, gestroomlijnd, electronische 
injectie, kortom alle nieuwste technische 
snufjes. "Nun sollen wir viel Geit ausspa- 
ren kunnen ", zei Eva, "Nun moes ich allein 
mar Sezhüngrünselen kaüfen und sie dan 
einfriezen. Dan konnen wir das ganze Jahr 
die lekkerste Dinghen essen."
"Jawolh, liepling,” zei hij (Hitler was 
namelijk vegetariër). Wie zou niet ontroerd 
worden bij het zien van zoveel pril geluk ? 
Maar hier komt het belangrijkste moment van 
de reconstructie. Het echtpaar stond tesa- 
men over de diepvrieskist gebogen, terwijl 
ze het boekje "Gebrauchsanweisung" tracht-
ten te pakken. Op dat moment kwam het Rode 
Leger Berlijn binnengelopen, vluchtend voor 

een Spaanse stier (rood heeft een eigenaar-
dige uitwerking op stieren). Nu was er een 

domme Rus die tegen een telefoonpaal liep 
toen hij even achteruit keek. U vraagt mij 
waarom waarom die paal achteruit keek, 
vraag het mij niet, ik weet het niet, ik 
ben geen telefoonpaaloloog. De paal viel 
omver en raakte een russisch kanon, dat 
daardoor vanzelf afging en een granaat 
afvuurde op de woning van het echtpaar 
Hitler - Braun. De ontploffing veroorzaakte 
een geweldige schok waardoor de twee echt-
genoten de diepvrieskist intuimelden, het 
deksel dichtsloeg en de koelinstallatie 
dermate een grote activiteit onwikkelde dat 
ze direct bevroren, in frigide toestand ge-
raakten a.h.w.

Het verder verloop laat zich raden : ze 
werden ontdekt door een paar oude getrouwen 
Eén van hen heette Klarius wat hem de bijx 
naam Ouwe Klare opleverde. Samen met 
Geu - Bols en enkele leden van de Vereinig- 
te Multi-Nazionale Annüzelijrs (VMA) smok-
kelden ze de frigo het land uit naar één 
van de buurlanden waar de VMA een grote 
aanhand had. Het is dus niet verwonderlijk 
dat de lijken nooit gevonden werden. De 
diepvrieskist staat al bijna 35 jaar in 
een hoofdstedelijke kelder. Hier komen we 
dus bij het heden.

Op de laatste nationale vergadering van de 
VMA werd hetvolgend plan bekend gemaakt :
1) Door manipulatie links en rechts wordt 

een derde WO uitgelokt.
2) Alle rechtszinnigen laten zich invrie-

zen .
3) De ganse wereldbevolking wordt uitge-

roeid op een diepvriesleven na.
4) Na vijf jaren wordt het echtpaar Hitler 

Braun opnieuw tot leven gewekt.
5) Zij zorgen voor een nieuwe beschaving 

en tenslotte
6) Na 500 jaar worden de andere diepgevro- 

renen ontdooid. Er zal een nieuw geslacht 
ontstaan. Rechtsgelovig en oprechts, zo-
als er nooit één geweest is. De afstamme-
lingen van Adolf en Eva.

Mijn boodschap luidt : gaat, linksen dezer 
aarde en vernietigd alle diepvriezers. Nu 
weet gij welk een goed gij dan voor de 
mensheid doet L!!

man MOOIE WOORDJES 
EN DAN ACTIE

mannen
tegen

sexisme

HET MANNELIJK DHAUVENISME VIERT HOOGTIJ

Reklameslogans als " Man... dat is uw bier 
e.a. zijn sterke uitingen van één maatschap 
pelijke konditionering van de man. Deze 

begint al bij de geboorte. Jongentjes 
moeten man worden. Een goede man kan hard 
werken; hij kan helder en logisch denken 
en natuurlijke wetten begrijpen want zijn 
belangrijkste taak bestaat uit het oplos-
sen van problemen i.v.m. macht en de ver-
werving ervan. Hij doet niet te veel moe: 
te eigen gevoelens en die van anderen te 
begrijpen want dat kan het rationele den-
ken belemmeren. De wereld van'mannen en 
macht laat niet toe dat er rekening ge-
houden wordt met behoeften en emoties.
"Laat dat maar aan de vrouwen over, jongen; 
die kunnen dat veel beter dan jij".
Deze instructies.ondersteund door strenge 
sankties, zorgen ervoor dat vrouwen voor-
namelijk verzorgend handelen terwijl man-
nen hun energie richten op de buitenwereld 
en het bekomen van macht. Hierdooor wor-
den mannen en vrouwen van hun menselijke 
mogelijkheden vervreemd, mede door de ondei 
drukking onder het mom van de "normaal” 
mannelijk- en vrouwelijkheid. Deze norma 
liteit moet doorbroken worden!

praatgroep

EERSTE BIJEENKOMST: 
MAANDAG 3 MAART 
IN DE BRUG OM 20u

Het doel van een praatgroep is: het je be-
wust worden van je rol als man in deze 
maatschappij. Erachter te komen welk deel 
van je persoonlijkheid van jezelf is en 
welk deel maatschappelijk bepaald. Welke 
van de problemen die je hebt in je leven 
veroorzaakt zijn door jezelf en welke door 
de maatschappij waarin je leeft. Praat-
groepen worden opgezet om persoonlijke ' 
en maatschappelijke veranderingen te be-
werkstelligen. Het materiaal dat gebruikt 
wordt zijn je eigen ervaringen en die van 
anderen. Politiek en sociaal inzicht staan 
in verband met het vertellen van persoonlij: 
ke ervaringen en gevoelens. Zo ontwikkelt 
de groep, door bezig te zijn met persoon-
lijke ervaringen zelf ook een maatschap-
pelijke analyse "Het persoonlijke is po-
litiek". Enkele normen die gewoonlijk 
geleidelijk aan ontstaan in praatgroepen 
zijn: elkaar toestaan te vertellen zonder 
interruptie en zonder kritiek; niet uit-
wijden over persoonlijke problemen zonder 
ze algemeen te ma ken naar de rest van de 
groep en naar andere mannnen;de discussie 
niet domineren of vechten om spreektijd; 
tolerant zijn voor de gevoelens; de ver-
schillende levensstijlen en achtergronden 
van andere groepsleden; steunend zijn voor 
de andere mannen en toch niet te advise-
rend zijn.
De discussie-onderwerpen w orden soms een 
week van tevoren afgesproken of ze ont-
staan spontaan op een bijeenkomst als een 
man een onderwerp naar voren brengt dat 
hem die week bezig gehouden heeft.

actiegroep

EERSTE BIJEENKOMST: DINSDAG 4 MAART 
IN DE BRUG OM 20u

Mannen kunnen samen de strijd aanbinden 
door onder andere een groep te vormen die 
naar buiten toe ageert. Konkreet betekent 
dat o.a. actiegroepen, politieke partijen, 
vakbonden,... attent maken op het sexisme 
een discussie over mannenemancipatie sti-
muleren op meetings, vergaderingen, films... 
die het tema 'emancipatie' behandelen; agerer 
tegen de burgelijke sexistische publikaties 
en hun argumenten ontkrachten; uitgeven van 

een krant van en door mannen die open staat 
voor alle meningen omtrent mannenemancipatie; 
actief ondersteunen van vrouwen- en homoeiser 
en meewerken aan eenhe:dsinitiatieven.

Rond de actie naar buiten uit kan een dis-
cussie ontstaan over het gedrag van de deel-
nemende mannen; een mannenpraatgroep kan 
een belangrijke rol spelen in de bewust-
wording en de wijziging van het sexistisch 
gedrag.

ZUS OF zo
Een project over homoseksualiteit door het 
Werktheater (Amsterdam).

Eindelijk begint ook de overheid, althans 
in Nederland, zich bezig te houden met! het 
'probleem' homoseksualiteit.

Vanwege het ministerie van cultuur,recrea-
tie en Maatschappelijk werk (CRM) werd het . 
Werktheater de opdracht gegeven daarover 
een stuk te maken dat overal in Nederland 
en gelukkig ook in een drietal Belgische 
steden zal te zien zijn.
Leuven was reeds aan de beurt en we kunnen 
onze gegevens daarop ook baseren.
We krijgen een aantal situaties te zien, 
zoals : de zichzelf beklagende moeders 
('Wat Heb Ik Verkeerd Gedaan ?') de Eerste 
Ervaring, De Grote Liefde, De Even Grote 
Ruzie, Het Weerzien Dertig Jaar Later...
Al deze scènes zetten de vooroordelen en 
clichés in verband met homoseksualiteit nog 
eens dik in dn verf.

De bedoeling is namelijk het betuttelende, 
paternalistische gedoe van pseudo-thera- 
peuten en andere 'hulpverleners' aan de 
kaak te stellen en homoseksualiteit als 
'probleem’ uit de wereld te helpen.
Dezf nieuwe aanpak wordt na het eigenlijke 
stuk door de CRM-man nogmaals uiteengezet 
als aanleiding tot een forumdiscussie met 
het publiek. Het zal dus voor het grootste 
gedeelte'van de toeschouwers afhangen of 
we hier een vruchtbare en aangename avond 
gaan meemaken.
Op 6 en 7 december vorig jaar werden in 
Leuven, in try out, fragmenten en impro-
visaties gespeeld uit 'Zus of zo’. Deze 
voorstellingen waren ingericht door de 
Leuvense Studentenwerkgroep Homofilie in 
het kader van hun 10-jarig bestaan.
Een recensie van Wim van Gansbeke (producer 
Woord op BRT 2 omroep Brabant) in het ra 
dio programma "Happening".
'Het hallucinerende van het Werktheater is 
zijn hyperrealisme, zijn fotografische exact-
heid van een ongehoorde kwaliteit en tegelijk 
even sterk en misleidend als een goede foto. 
Theater en werkelijkheid zijn hier doodgewoon 
één, en wer die werkelijkheid is op zo'n sub-
tiele manier gedramatiseerd, dat je dat iets 
vervreemdende foto-effect krijgt : het is 
aangrijpend echt, maar je blijft een passieve

toeschouwer, een soort begluurder van een 
intelligent veralgemeende werkelijkheid.(...) 
De Werktheatervoorstelling wordt een schit-
terend stuk cabaret rond homosexualiteit : 
het themagesprek stelt zeer duidelijk en op 
een weer eens door zijn realiteitsgehalte 
vaak dolkomische manier, dat homosexualiteit 
zó normaal is en zó gewoon, dat ze eigenlijk 
geen thema kan zijn voor een panelgesprek.
Dat werkt schitterend : die %ewijsvoering uit 
het absurde van wat bewezen moest worden, nl/ 
homofilie is nét zo min een punt om bij stil 
te staan als groenten schoonmaken of koffie 
zetten, is voor 200 % overtuigend.
Het Werktheater is dat ook. Doodgewoon su-
bliem. '

O O O

P.S. Twéé dagen voor het optreden van het 
werktheater wordt in de Zwarte Zaal hun film 
'OPNAME' vertoond. Wie hun vorige films ge-
zien heeft ('camping' en de befaamde 'toe-
standen') zal ook deze vertoning niet willen
misoen.

Einde 1976 begon het werktheater een plan 
te realiseren dat al langer bestond, nl. 
'iets' maken over doodgaan, over sterven.
Er kwamen twee stukken : 'als de dood' en 
'je moet er mee leven'. Deze stukken hadden 
een zodanig succes dat ze 3 seizoenen achter 
mekaar moesten gespeeld worden, en nog kon 
het Werktheater het aantal aanvragen voor 
beide stukken niet voldoen.

De Leuvense voorstellingen in 'ecember waren 
nog duidelijke 'werkvoorstellingen'. Tijdens 
de voorstelling in Gent worst het stuk in.z’n 
definitieve vorm gepresenteerd.

Deze voorstelling wordt georganiseerd door de 
Rooie Vlinder, met steun van het kultureel 
convent en het werkgroepenkonvent, op uitno-
diging van Proka.

De voorstelling gaat door op DONDERDAG 6 
MAART om 20.30 u in de ZWARTE ZAAL (aca- 
demiestraat 2, nabij het gravensteen)
De inkom is 100 fr of een K;K. tramkaart. 
Wegens het beperkt aantal plaatsen (250) en 
de voorspelbare grote belangstelling is het 
aangeraden om op voorhand te reserveren 
Tel 091/235231.

Daarom besloot men een film te maken op 
basis van beide stukken en op grond van de 
ervaringen die de groep had opgedaan tijdens 
het spelen van de stukken. Hocfdfiguur in ds 
film is een Meneer De Waal, die op een ge-
geven moment van zijn leven in een situatie 
terecht komt die hij niet heeft gezocht : 
hij wordt ziek. Het kan ons allemaal over-
komen. Hij staat machteloos tegenover zijn 
ziekte en heeft hulp van anderen nodig. 
Vrijwel alles speelt zich af in het zieken-
huis. Wat we zien is een reis van versnelde 
emotionele verschuivingen.
De filmvertoning gaat door op DINSDAG 4 
MAART te 20u30 in de Zwarte zaal. inkom 50.

Heer H .



Hebben jullie ook C. Raar gezien in Vorst? 
Wat zou de nacht van de poëzie zijn zonder 
Knobby? Wat zou Guido Lauwaert zij zonder 
C. Raar? En wat zou C. Raar zijn zonder 
Schamper? fnvdr)

nacht ! s ochtens?

Heb je ze ook gezien. De katholieken. Ze H e  
gen. Ze hebben een zwart kruis op hun voor-
hoof dl Vasten, daar verheug ik me op. Je 
ziet zo de Gristelijke Folkspartaai wegkwij 
nen gedurende veertig dagen. De fysische uit 
putting. Biafra. Vasten in het teken van de 
energiebesparing. Rij zuinig. Stamp drie-
maal per tien meter. Betaal de parkeeratuto- 
maat. Wat zeg ik, parkeerautomaat. Ik ben 
diep ontgoocheld over de parkeermeters. Ik 
hervnner me nog de eerste keer dat ik ervoor 
stond. Ik steek vijffranf en er komt geen 

muziek. Dit diep verdriet ben ik zelf begin-
nen zingen. Catholique girls, with their 
tiny little moustaches... Opgelet ook in de-
ze vastentijd, gij nozem met uw gelovig lief 
Gedurende de veertigdagenstrijd mag zij im-
mers de pil niet nemen. Zou wel eens pijn-
lijk kunnen worden, 1980. Eerst apothekers— 
staking, nu vasten, en rond Pasen de nieuwe 
preek van de poolse paus Yatollah over de 
voorbehoedsmiddelen "die als de amerikanen 
door den duivel gezonden zijn".Ik hoor hem 
al besluiten "Urbi et Knobby". Per vergis-
sing de tv aangezet. _Ik dacht dat het een 
paasconcert was. Nee het was de paus, die 
de grond kust in Papoeaguinea. Ook de pygmee 
en waren gelukkigr dat de paus hen zijn knie-
ën kwam tonen. Zij spuwden in dolle vreugd 
zes vuurpijlen in het rond. Le roi est ma- 
lade, vive le roi. Vive la nouvelle piece 
de vingt franc. Vivela reine Fabiola, spa . 
Raadseltje ou sont les neiges d ’antan? ET 
Bokassa, et Arrrin,et Reza, et richard Nixon?
A la moutuelle, que la vie est belle... 
lek bin munier houtaas ven het aaseevee.

Goede moed, vrouwen tegen verkrachting.
Wij doen mee. Niet met el popijon rojas.
'Ik verkoop het omdat ik op de eerste blad- 
sijte sta' Qouin, qouin... Vol geestdrift 
slurpt hij aan zijn sigaret. Het is de 
smaak die van belang is.

C. Raar

Belgisch/ Nederlandse poëzienacht (’80) van 
G. Lauwaert, in een regie van F. Beukelaers. 
Met de vijftigers en andere dichters/essen. 
Gedraaid op lokatie te Vorst-Nationaal

Vijf minuten voor acht precies als een po-
tige kerel mij als eerste de toegangskaart 
afscheurt. Spurten naar de eerste rij. Kof-
fie en boterhammen worden veilig weggeborgen 
onder de rode zachte zetels. Langzaam sluipt 
het volk naar binnen, de meesten voor de eer 
ste keer in Vorst-Nationaal.
Eerste attractie van vanavond, die in een 
ochtend zal uitlopen: cartoonist Kamagurka. 
Op en af lopend voor het podium trekt hij 
telkens een streepje verf op een stuk papier 
aan beide kanten van het podium. Waanzinnig, 
maar het doet het. Luide, schrille tonen, 
voortkreunend uit een synthesizer ondersteu-
nen de volgende vertoning: een drieëndertig 
minuten durende film over Ventië. Fictie en 
werkelijkheid, aan alle tempo’s afgedraaid 
schuiven over het immense doek. Iets te lang 
voor velen.
Gelukkig is daar de opening van de "Derde en 
Laatste Nacht van de Poezie": begeleid door 
de trombones van het Vlaams Mobiel Kameren- 
semble komen alle dichters en dichteressen 
van schuin boven in de zaal de trappen afge-
daald in één lange rij. Volgt een informele 
kennismaking voor het podium.
Marcel van Maele, ook aanwezig op de happe-
ning in de Blandijn, in januari jongstleden, 
mag de soms zoete, en dikwijls bittere 
stroom van woorden voor deze lange nacht 
openen. En velen zouden hem hierin volgen... 
Herman De Coninck, met één lang en zes korte 
gedichten. Qe Noordnederlander Rutger Kop-
land; Freddy de Vree met zijn "in memoriams’ 
en Rein Bloem, één van de vele Nederlanders 
die voor deze avond naar de immense zaal 
in de hoofdstad van Europa waren afgezakt.

Het jazz-free gerichte kwartet van Willem 
Rogman spuide er de nodige verfrissende mu-
zieknoten tussenin. Antwerps Eddy van Vliet 
en ... Paul Snoeck, gestoord door hardhori- 
ge luisteraars. Zelfs rebel Kamagurka was 
niet vies van een spelletje pantomime langs 
Snoeck, die het echter zo geslaagd vond, 
dat Kamagurka met een heuse glimlach van

grootmeester Snoeck het podium mocht verla-
ten .

Actie dan voor de aanwezige boeren, burgers 
en andere simpele studenten: Belgies trots 
in het Guiness groot Record boek, John 
Massis. Zelfs een Gents student kon stoere 
John niet doen buigen, wel dat centimeter- 
tje ijzer.
Terug ernst met de uitreiking van de Candid 
Poezie Prijs aan opkomend talent Frank van 
de Vijver. Verder het poëziecircus rond met 
Gust Gils en zijn "onhandige recruut”. 
Romige muziek uit Leuven: jazz met de Milk 
Shake Banana Band. Nog meer roomsoezen: 
het is middernacht en Patricia Lasoen komt 
hier haar mannetje staan. Dan de zuiderse 
toer op met een heuse bazouki en gedichten 
van Ludwig Alene. Nog één keer de MSB-band 
en dan halzen-rekken-en-oren-spitsen: 
mister William Burroughs, live from’'Emèrika’, 
Voor gedubbelde twens geen onbekende, voor 
de anderen wel. Met het accent van een oude 
cowboy heeft hij het over een of andere 
queen; toch niet die van onszeker?
There is a run for fresh air; tijd dus voor 
jezelf
zelf je eigen badge samen te stellen tegen 
de prijs van één universitaire koffie. Een 
service van de Morgen die echter niet van 
gisteren is.
Maar luid applaus vanuit de zaal: Simon 
Vinkenoog live performance. Zéér populair 
in Belgenland precies. In zwart pak komt 
Jules Deelder (a dutch again) declareren 
aan een spervuur tempo. Het noorden blijft 
afzwaaien naar het zuiden: Johnny van Doorn 
beweert met hese stem dat we vanavond zat 
MOETEN zijn. TV-bekende Drs. P. geboren in 
Zwitserland, doet hier zijn intrede met 

woorden en zijn uittrede met een pianoblues 
Het publiek roept wonder boven wonder”bis”! 
Voor een dichter nog wel...
De karavaan houdt niet halt: Jean-Pierre 
Rawie, Driek van Wissen en organisator T 
Guido Lauwaert ("Pas hier in deze zaal niet 
op voor pocket-dieven, wel voor de aanwezi-
ge politie..’.’) effenen de weg voor blues- 
rocker Roland. Drie bluesnummers, waarvan 
het tweede opgedragen aan zijn aanwezige 
vriend Johan Verminnen.

En wij gingen door... met een zeer gewaar-
deerde Steve Dardson, een met mosselen be-
zette Hrry Hoogstraten en Emmanuel Lash.

RADIOACTIEF------------------------

Nog steeds elke maandag en donderdag-
avond van af 20u30 te beluisteren op 
103,5mHz

W.LAES (voorzitter A.I.VL.) 
prof. KRUITHOF (moraalfilosoof) 
Prof dr.DE BATSELIER(criminoloog 
Prof dr. STORME (jurist)
T.KAMPEN (A.I.-Nederland) 
J.TYTECA (A.I.-Vlaanderen)

dit op zaterdag 1 maart van 9u30 tot 
16u00 in de Blandijn

FEMS0C-

"Vrouweneisen: wat doen wij ermee"

Linkse vrouwen conferentie op 8 maart 
op de campus van de U.I.A. te Wilrijk 
Het begin is voorzien rond 10u30

GESPREKSAVOND-----------------------

"Federalisme en Separatisme" 
met spreker Hugo Schiltz 
in het studentenhome Malpertuus (voor 
malig home Boudewijn) op donderdag 
6 maart om 20u30

WELA/ELCKER-IK-----------------

"De Voedseldistributie"

op woensdag 5 maart om 20u00 in 
Elcker-Ik

ELCKER-IK-------------------------

Informatieavond rond "Het Verkeers- 
plan-Gent"

Op 6 maart om 20u in Elcker-Ik

NTG-

PROKA/KK/ROOIE VLINDER- 

"Zus en Zo"

Harry Mulisch en zijn definitie voor wat 
poëzie niet is! Remco Campert: "Verzet 
begint niet met grote woorden, maar met 
kleine daden..."
De Moulin Rouge van Antwerpen: here are the 
Antwerp Follies! Een greep uit hun traves-
tietenshow, onlangs in premiere gegaan te 
ANtwerpen zelf.
Het is niet voor niets de "Nacht van de Poe 
zie" : Gerrit Komrij, Nic van Bruggen en 
Patrick Conrad on stage...
Een pianist en een zangeres grijpen terug 
naar het onlangs te Gent vertoonde "Claus 
on the rocks’’-spectacel gevolgd door een 
van de hoofdfiguren van de avond; Hugo 
Claus himself. Een als nar uitziende Hol-
landse lady heeft het dan zingend over de 
pil en andere aspro's voor ’s avonds, ge-
noeg om het geweld te doen losbarsten. 
Roland, Big Bill en orkest zijn goed voor 
een uit de stoelen losgeweekt publiek, van-
af nummer zes van de twaalf stampers wor-
den zelfs enkele dichters/ essen in kron-
kelende toestand opgemerkt achter de drums. 
De Slagersstraat van Johan Verminnen komt 
er ook nog bij kijken. '
Nog meer poezie; het kruipt waar het niet 
gaan kan: Frank Oecrits en Freddy Smedts.
De waarheid voor ongelovige thomassen: de 
vuurspuwer Waldo knispert zonder schoeisel 
over glasscherven. Als het moet kruipt hij 
er nog mee in een ton ook.
Het publiek is stil voor de dichters Gerben 
en Hans Verhagen. Deze toestand was in fei-
te al merkbaar na de muziek van Roland, Big 
Bill en Johan Verminnen. Of ligt het aan 
het uur? 5u3o in de morgen en de weerstand 
sluipt stilletjes weg...

Doch daar is Rum: Folk met een Spaans tint-
je, voor één keer. Lang hebben beide heren 
moeten wachten, maar eindelijk zijn ook zij 
aan de beurt: Peter Nijmeier en Habakuk 2. 
Leonard Nolens, Michel Bartosik...
Mijn hand raakt vermoeid, samen met het 
daaraan verbonden lichaam. Mijn laatste 
krabbel is te ontwarren in de naam van de 
goochelaar Lorenzo.
Mijn aan de presentator geleende balpen 
zie ik niet meer terug.
Kort, samen met het handjevol overlevende 
toehoorders neemt de ochtend om kwart voor 
acht voorgoed afscheid van de Nacht van de 
Poezie....

Peter Praats

D& POT
SCHAFT

We willen erop wijzen dat er in Gent in 
verschillende kaffees eetbare spaghetti 
te verkrijgen is zonder maaltijdbonnetje

Voor culinaire pasochisten moeten wij dan 
toch verwijzen naar de voedselmaaltijd 
uireikingen in de Brug en Overpoort.

asperinesoep (ook in vorm van bruistablet- 
ten te verkrijgen) 
bambi goreng

Uit kristelijke en hygiënische overwegingen 
kunt u in het kader van de vastenperiode 
beter het ganse zootje opzenden naar Broe-
derlijk Delen.

filmvoorstelling over het werkteater 
"Opname"

op dinsdag 4 maart om 20u30 in de 
zwarte zaal, Academiestraat 2

voordracht

"Dorpskernvernieuwing"

door: Ir.J.Geldof

PEPERKOREKE-------------------------
(kinderwerkgroep van teater Symptoon) 

"Verkeerd Ingesteld"

op vrijdag 7 maart om 20u in 't Gewad 
nr. 5

"Rashomon" van Fay en M. Kanin

op za . 1, zo . 2 ,ma . 3 ,do'. 6 telkens om 20u 
op zondag ook om 15u

door het Amsterdams 
Werkteater

op donderdag 6maart om 20u30 in de 
zwarte zaal, Academiestraat 2 
meer hierover binnenin

Schamperadres : St.Pietersnieuwstraat 45 
ofte de Brug.
Het blad dat u nu in uw handen houdt 
zoekt nog steeds verdelers die het in 
hun faculteit willen leggen.
Volgende redactievergadering nu maandag 
om twintig uur.
Lezersbrieven, artikels en rubrieken 
dienen tegen dan binnen te zijn.
Tot dan.


