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Op het medisch centrum voor studenten dat
aan de K.U.L. instaat zowel voor kuratieve
als voor preventieve geneeskundige begeleiding van de studenten, had men sinds verschil
lende jaren de indruk dat in bepaalde fakulteiten en jaren de studiebelasting duidelijk
hoger lag dan in andere fakulteiten. Deze
overbelasting uitte zich door opvallend frekwenter konsulteren voor overspanning, hoofd
pijn, slapeloosheid en andere psychische en
psychosomatische klachten.
Uit de klachtenregistratie op het medisch
centrum zelf weten we dat in de examentijd
men opvallend meer consulteert en dat ook de
inhoud van de raadplegingen veranderd. Er
waren vooral meer klachten over slapeloosheid, concentratiestoornissen en allerlei
psychosomatische klachten als hoofdpijn,
draainissen etc.
Uitgaande van deze ervaringsgegevens is getracht door middel van een onderzoek, een
inzicht te krijgen in de effectieve belasting
bij studeren. Het is erg moeilijk geestelij
ke arbeid te meten. Daarom werd gekozen vooi
een aantal makkelijk meetbare grootheden zoals 1] de tijd besteed aan de studie en
2) de invloed van examens op bepaalde leefgewoonten .
Het onderzoek gebeurt bij middel van een vragenlijst die werd afgenomen bij een steekproef uit de totale populatie van de derdejaarsstudenten van het akademiejaar 76-77.
Het onderzoek liep van 27 februarie tot 5
maart 1977. Op 3002 studenten (1962 mannelijke en 1070 vrouwelijke) werden 386 studenten (252 mannelijke en 134 vrouwelijke)
uitgezocht 306 (188 mannelijke en 118 vrouwelijke) namen uiteindelijk deel aan het onderzoek.
ENKELE BEGRIPPEN

Studiebelasting kan men best omschrijven
- naar analogie men arbeidsbelasting - als
volgt: de totale uitwendige belasting wordt
bepaald door de kombinatie van factoren die
inherent zijn aan de arbeidsnorm, de arbeidsintensiteit en de arbeidsomstandigheden, en
die aanleiding geven tot reakties van mens
en- (naar Ettema) het algemeen welzijn van de
mens ook op langere termijn in positieve of r
negatieve zin mede bepalen.
Dus een erg breed en veeel omvattend begrip.
Daarom is het erg moeilijk een voor iedereen
geldende norm van belasting vast te leggen.
In de praktijk worden daarom ook twee werkdefinities gebruikt:
1. de nominale belasting

diebelasting is individueel erg verschillend
en zal veranderen als een van de parameters
van de definitie veranderd. Minder begaafdheid dus meer inspanning met dikwijls langere
studieduur geven meer belasting om tot een
zelfde eindresultaat te komen. Lichamelijke
psychishce of sociale moeilijkheden onder
het jaar en zeker tijdens de examens beïnvloe
den de werkkracht en dus opnieuw de studiebelasting .
Al deze beschouwingen laten duidelijk aanvoelen dat een strikte norm vrij moeilijk hanteerbaar is. Een individueel aangepast studi
en examensysteem, voldoende soepel om rekening te houden met de wisselende menselijke
factoren lijkt het ideaal.
Over creditsysteem, mastery learning (leerproces waarbij iedereen bepaalde doelstellingen van een deel van de leerstof moet bereiken vooraleer men verder gaat met het volgende deel van de leerstof) en andere meer
aangepaste systemerf wordt 'hier niet uitgeweid
ONDERZOEK
1. Tijdsanalyse
Uit de tijdsanalyse werden zes activiteiten
weerhouden, waarvan een overzicht in tabel
twee.
Daar ziet men de gemiddelde tijd aan 1) slapen 2) verplicht werk, 3) studeren, 4) ontspanning en sport, 5) snippertijd en verplaat
sing, 6) koken, toilet maken en andere tijd.
De gemiddelde tijd wordt gegeven per 5 en per

GEMIDDELD AANTAL UREN VERPLICHT WERK EN STUDEREN, GEZIEN NAAR
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W IJSB.4 LETTEREN

WETENSCHAPPEN

WETENSCHAPPEN

TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

Verschillen tussen de geslachten. De studietijd bij vrouwelijke studenten is niet
significant verschillend van de mannelijke,
zie tabel 8 en 9.
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(Z1® tabel 8 en 9)*
WEEK

GESLACHT
Er werd nagegaan of er geschillen in tijd
besteden bestonden tussen 5 groepen studierichtingen (tussen haakjes vind je de verhoudingen: uitgetrokken/effectieve deelname)
- groep 1: Godsgeleerdheid en kerkelijk
recht, recht en criminologie, economie,
politieke en sociale wetenschappen, psychologie en pedagogie, (142/117); verder sociale wetenschappen.
- groep 2: geneeskunde, artsenijbereidl
tandheelkunde, lichamelijke opleiding en kinesiterapie (108/87); verder kortweg geneeskunde.
- groep 3: wijsbegeerte en letteren (58/38)
- groep 4: alle positieve wetenschappen
(38/32)
- groep 5: Toegepaste wetenschappen en landbouw (42/32)

Alle groepen op uitzondering van wijsbegeerte en letteren, gaven goede respons.
Er werden alleen van studeren en verplicht
werk significante verschillen gevonden tussen de vijf groepen.

Waar de gemiddelde derdejaars rond veertig
uur studietijd heeft (studeren en verplicht
werk samen), ziet men erg grote verschillen
meer dan tien uur ontstaan bij de verschillende gropen. (zie tabel 6 en 7)
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b) V e r s c h i l l e n t u s s e n de g e s l ac ht :
De s t u d i e t i j d b i j v r ouwe l i j ke stui
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Tabel 3 : Gemiddelde dagindeling 3dejaarsstudent in Leuven.

Soms werden merkwaardige uitslagen bekomen,
waarvan sommige verwacht andere geheel onver
wacht zijn.

gi‘«idd«14 A«nc«l ur#n/wo«k

TABEL 8 :

7 dagen. De gemiddelde dagindeling vindt men
in tabel 3.

feitelijke belasting

de feitelijke studiebelasting ligt duidelijk
anders.
De invloeden vna het onderwijs en
exmaensysteem en de lichamelijke psychische
en mentale invloeden op en van! studeren maken het definiëren van de feitelijke belasting echt moeilijk.
De echte feitelijke stu-

TABEL 6. ;

TABEL 7. !
GEMIDDELD AANTAL UREN VERPLICHT WERK EN STUDEREN, GEZIEN NAAR

WEEKEND

WEEK + WEEKEND

N

X

N

X

N

X

181

16,77

181

4,35

180

21,11

109

16,39

107

5,12

107

21,46

290

16,63

288

4,6

287

21,24

: X AANTAL UREN SLAAP IN EEN WEEK EN WEEKEND

X uren slaap

jaar

- week
- weekend

eks.tijd

nacht vr.eks.

o
rH
00

De nominale belasting (een soort norm). Deze
luidt als volgt: de nominale studiebelasting
(vrij naa£ Halleman) is de hoeveelheid tijd
en energie die de normstudent (een goed begaafd student die behoort tot de eerste
25% intelligensten) met een normale lichamelijke psychische en sociale ontwikkeling en
zonder problemen op ndat terrein besteedt om
binnen de nominale studieduur (4 jaar, 4 zittijden), een bepaald vooropgezet studieprogramma (aantal bladzijden te kennen op 1700
uren op 42 weken a 40 uren) te doorlopen om
het eveneens vooropgezet studieresultaat te
behalen, (bv. 11/20). En dit allles liefst
aan de ideale universiteit. Een bewust optimale keuze.
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N: 306
Het aantal uren slaap daalt (zie tabel 10)
en ook de kwaliteit daalt. 1/3 van de studen^
ten (34,5) zegt meet last te hebben van inslapen in blok- en examenperiode. 1/5 of
20% heeft alleen slaaplast in deze tijd.
Tussen de vijf studierichtingen werden geen
significante verschillen gevonden. Wel tussei
de geslachten, maar dan alleen in de bloken examenperiode, niet onder het jaar.
Meisjes hebben significant meer slaapproblemen in de blok- en examenperiode dan de jongens .
Als de blok- en examentijd zodanig onrust
veroorzaken dat de slaap bij een grote groep
(20-35%) duidelijk gestoord is, dan mag men

gerust zeggen dat ae belasting psychisi
fysisch te groot is. Het gaat hier immi
de derdejaars student: goed getrainde
varen studenten. Hoeveel groter moet d
onrust bij de eerstejaars studenten zi
Het koffieverbruik stuigt van gemiddel
3,71 tot 4,91 tassen. De meisjes drinkt,,
meer dan de jongens zowel tijdens de examens
als onder het jaar.
Het bierverbruik daalt duidelijk van gemiddeld 1,57 naar 0,62 glazen. De jongens
(2,07)drinken duidelijk meer dap de meisjes
(0,85) onder het jaar; in de examens wordt
het verschil tussen jongens (0,76) en
meisjes (0,26) klein.

het
selfde

De feiten • op 21 maart vallen een goeie
vijftien studenten de Raad van Beheer
binnen, en eisen onmiddellijk een debat
over de numerus clausus.
Rolverdeling :
WS-studentenvertegenwoordigers als de
'brains' achter dit bezoek.(links onder)
De andere studentenvertegenwoordigers

begrijpen zoveel gemis aan tact niet.
(rechts onder)
De rector schorst verontwaardigd de zitting.
De proffen en de andere leden verlaten
de zaal.
De W S besluit de lege zaal niet langer
te bezetten en gaat naar huis. Ziedaar de
rel. Ziehier de commentaren. Telkens in
een ander lettertype, want ook daarin
komen ze niet overeen.
(nvdr)

En waarom werd tot dergelijke aktie besloten?
Eerst en vooral gezien de noodsituatie met
vergadering van de ministerraad de week daarop, de dreigementen van het artsensyndikaat
Wijnen....
Maar die reden is niet voldoende. Want er moeten dan toch regels bestaan, volgens dewelke
leden van de raad dringende vragen^ kunnen stel
len, agendapunten indienen of moties ter stemming voor kunnen leggen. Dat is inderdaad het
geval maar de rektor heeft al genoeg tekens
vertóont waarmee hij verduidelijkte niet zo
opgezet te zijn met onze vragen, voorstellen
enz....
In Schamper hebben we bericht hoe hij schriftelijke vragen af scheepte, hoe gesold werd met
Dat is volgens het voorstel het kompromis
voorgestelde moties, hoe ingediende agendapunom ten eerste een toestand te normaliseren, ten nooit aan de dagorde toegevoegd werden.
nl dezelfde voorwaarden aan de RUG als aan
Volgens de procedure waren al alle mogelijkde VUB en om ten tweede de privé-praktijken heden uitgetest. Maar geen enkele poging brachi
in het AZ weg te bannen.
ons enig soelaas.
Maar raad heeft dat agendapunt niet kunnen
Vandaar dat het nogal voor de hand lag, in
bespreken, aangezien de vergadering eerst
het kader van een participerende kontestatie
opgeschort en vervolgens opgeheven werd
een bezoek aan de raad te brengen.
door de rektor. Aanleiding daartoe was
Een bezoek of noem het met een groot woord
het feit dat een vijftiental studenten
een bezetting, is een algemeen verbreid en erin de raadszaal binnengekomen waren om te
kend aktierrrlddel. En als de rektor daarin een
protesteren tegen een mogelijke NC in de
mal figuur slaat is zijn zaak. Met het feit
geneeskunde.
dat de rektor tilt zou slaan en totaal zou
négeren van diplomatiek tewerk te gaan, hadMet W S - S V B was die aktie besproken om
den we rekening gehouden. Maar dat het zulke
van de Raad van Beheer een standpunt tegen
vorm zou aannemen is toch maar al te gek.
Numerus Clausus en vestigingswet los te
wrikken.
Gevraagd werd door de W S - S V B Achteraf zei de rektor nog dat de reglemen'studentenvertegenwoordigers' in de Raad
ten gerespekteerd dienden te worden en dat
om gedurende een tiental mtnuten *in
hij niet langer zou dulden dat dergelijke
te gaan om de dreiging van numerus clausus.
akties zouden plaatsgrijpen. Daarnaast sprak
Ook werd gevraagd om in het kort het standhij over de sankties bij een volgende aktie.
punt van de geneeskundestudenten naar voor
(uitsluiting uit de universiteit, een blaam
te• kunnen brengen'. En als derde punt werd
of een tijdelijke schorsing???)
aan de raadsleden gevraagd om zich bij een
Ook Koen Bostoen en Wouter vanden Berghe vonstellingname van de Raad van Beheer van de
den het ongehoord dat studentenvertegenwoordiRUG tegen een NC en een vestigingswet te
gers afbreuk doen aan reglementen, die stellen
keren.
dat alleen de verkozen leden aanwezigheidsrech
Maar het mocht allemaal niet baten. De rekhebben. Maar één ding willen we dan toch dui•tor verloor onmiddellijk zijn koelbloedigdelijk stellen. We zitten daar niet om alles
heid en liet de vergadering opschorten. ^
op zijn beloop te laten. We willen geen verOm gelegenheid te scheppen de zaak rustig^ ^
antwoordelijkheid dragen om alle soorten ondoor te praten misschien? Dat was toch zijn
kiese zaken de studenten op te solferen.
bedoeling niet. Na enig aarzelen liet hij
Vandaar onze onthoudingen keer op keer.
de vergadering afsluiten. De vergadering
werd opgeheven, terwijl nog geen enkel agen- Indien er reakties komen, willen we heel
dapunt van de vastgestelde dagorde behandeld zeker nog uitvoeriger berichten over onze
houdina.
was en gestemd werd.
Op de dagorde van de zitting van de Raad
van beheer van 21 maart stonden verschillende agendapunten die te maken hebben met
het AkQdemisch Ziekenhuis. Oa ligt er een
voorstel ter stemming voor om de geneesheren die klinisch werk verrichten, zowel leden van het wetenschappelijk personeel als
leden van het onderwijzend personeel, een
DUBBELE WEDDE te geven. Want dat gebeurt _
al aan de VUB... Want het betaamt toch niet
dat bekwame wetenschapslui wegtrekken uit
hét AZ naar de privaatpraktijken.... En
het betaamt nog minder dat geneesheren
van het AZ minder financiële verdiensten
hebben dan geneesheren met privé-praktijk..

Verschillende mensen stonden wel versteld
van het paniekeren van de rektor daaromtrent.
Want uitdrukkelijk was er gesteld dat na een
kwartuur de studenten de zaal zouden verlaten.

Voor W S - b vu, Lid tan de raad
van Beheer : Paul/Geeraert.

m a r prof Claessens van de geneeskunde schoot
toch de hoofdvolgel a f met zijn reaktie. Volgens hem kwam dergelijk optreden vanstudenten
overeen met het optreden van Hitler in de dertiger jaren in Duitsland, met WS-SVB-ers in
de. rol van fUhrers.
Die uitspraak is volledig voor zijn rekening.
Bet zegt meer over Claessens dan over iemand
anders

vervolg van de eerste pagina.
Met het sigaretten roken gaat het ook in
stijgende lijn, van gemiddeld 12,71 in het
jaar naar gemiddeld 17,58 in de examens,
met geen verschil tussen jongens en meisjes.
Medicatieverbruik verdubbelt van gemiddeld
19,4% gebruikers in het jaar naar gemiddeld
39,3% onder de examens. Dok hier gebruiken
meisjes meer dan jongens.(klein verschil:
M:30,3%jV:53,3%)
De gewoonten veranderen in deze zin dat wat
de geest vertroebeld (alkohol) wordt vermeden en dat wat meer gebruikt maakt van wat
de geest zou moeten helder (koffie, sigaretten, medicatie), respectievelijk wakker
(medicatie, koffie) of rustiger maken (sig.
en med.). £)e slaap zelf wordt beïnvloed
dbor de examenstress en ook door de middelen om deze te bestrijden.
Het feit zelf dat men meer rookt, koffie
drinkt en pillen slikt wijst erop dat studenten in de examentijd op een andere wijze
leven ddn onder het jaar. Dit niet alleen
om dat ze beter willen presteren, maar ook
omdat blokken en examen doen meer van hen
vraagt, hen onrustiger maakt en doet grijpen naar middelen om hun prestatievermogen
te vergroten, om langer en harder te kunnen werken!
Dus de examentijd is stresserend zodat men
naar middelen grijpt en de middelen zelf
(koffie, sig., medicatie(pep)) werken
dan weer de stress in de hand.

Opvallend is dat de verschillen tussen de
faculteiten op detail uitzonderingen na,
vrij klein zijn. Anders is het gesteld
met de geslachtsverschillen. Vrouwen
zijn duidelijk meer gevoelig voor de
examenbelasting althans in hun leefgewoonten. Ze slapen slechter, nemen
meer medicatie en drinken meer koffie.
Rookgewoonten zijn niet verschillend van
bij jongens.

BESPREKING
Het verschil in tijdsbesteding tussen de
vijf studierichtingen, vindt men niet meer
terug bij de leefgewoonten. Dit wil dus
zeggen dat het verschil in tijdsbesteding
alleen niet verantwoordelijk is voor verschillen in belasting. De invloed van de
examenstress is in alle studierichtingen
terug gevonden door de veranderde leefgewoonten. Wel zijn er verschillen tussen
jongens en meisjes.

Op vragen over de universiteit en het examen;
systeem komen nogal negatieve antwoorden
van de derdejaarsstudenten. 59,5% vindt de
TJniversiteit massaal en anoniem. Er zijn
te weinig kontakt mogelijkheden met de proffen(60,9%) en men vindt het examensysteem st'
stresserend. (51,1%) Dus het wordt tijd om
eens grondig na te denken over het onderwijs
klimaat binnen de universiteit.
Dus andere factoren, uitgaande van het
onderwijs en examensysteem, kunnen verantwoordelijk zijn voor deze veranderde leefgewoonten .
BESLUIT
De gemiddelde derdejaars student werkt effec
tief 40 uur per week. Dat betekent dat sommige minder en andere meer werken. Als men
1700 uren of 42 weken aan 40 uur als de norm
beschouwt, dan moeten zowel bij de onderbelaste als bij de overbelaste groepen veranderingen gebeuren. Dus overbelasting hangt
samen met de normen.
Als men dan de leefgewoonten bekijkt dan
lijkt dat toch wel op overbelasting, als 1/3
van de studenten zodanig onder de stress
lijdt dat de slaap moeilijk wordt en het
medicatieverbruik verdutabelt.

Ons bescheiden onderzoek had echter niet de
pretentie een pasklaar antwoord te willen
geven op alle vragen rond studiebelasting.
Hopelijk wordt door de resultaten van dit
onderzoek "de universiteit" wakker en neemt
ze zelf initiatieven tot een verder diepgaand onderzoek. Op beperkte schaal is dit
reeds gebeurd in verschillende faculteiten
maar een globale visie ontbreekt nog.
M.B
Overgenomen uit het studentenblad van
Leuven "Veto" jaargang 6 nr.10

In deze laatste Schamper van het jaar willen
we een korte verantwoording geven van onze
houding en manier van werken als studenten
vertegenwoordiger in de Raad van Beheer.

Principieel vertrokken we van het pragmatisc
standpunt dat, binnen het kader van de bestaande mogelijkheden en structuren, steeds
in de eerste plaats moest gekeken worden naa
het belang van de betrokken studenten. We
steunden ons daarom steeds op de standpunten
en stemmingen van de studenten in de verschi
llende fakulteitsraden en onderwijscommissies. Hun kritiek en argumentatie herhaalden we in de Raad van Beheer.

Als men ervanuitgaat dat men werkelijk iets
in de RvB wil verwezenlijken voor allen die
hier aan deze universiteit werken dan kan
men moeilijk in de eerste plaats uitgaan van
ideologische theorie, maar men kan toch zijn
morele grondprincipes behouden.

Voor het doorspelen van informatie (de verkiezingsslogan) werkten we vooral met het
fakulteitenkonvent, dat als overkoepelend
orgaan van allle Gentse fakulteitskringen,
nog steeds het meest representatieve studentenorgaan is. Om een uitgesproken studentenstandpunt te kunnen verdedigen, hebben we er discussies doen plaatsgrijpen om
ivm het wetsontwerp akademische graden,
het nieuw examenregelment, het voorgestelde
dubbel loon voor geneesheren AZ en dergelijk
e meer. Dankzij een voorstel van ons kan
nu ook iedereeen op aanvraag een verslag
krijgen van de sociale raad.

Wij geloven dat, ondanks de zeer beperkte
macht van de studentenvertegenwoordiging,
er wel iets te bereiken is.

m aar
anders
bij de andere leden van de Raad van Beheer
(piet alleen,bij de professoren!)

In dit verband verwijzen we naar het feit
dat een una-nieme RvB onze voorstellen
voor opname van studenten in de computercommissie, de onderzoeksraad, de directieraad AZ goedkeurde. Het openstellen van het
universitair zwembad voor buitenstaanders ir
dank zij onze onderhandelingen en tegen het

advies in van de rector, bijna een voldongen
feit. Voor de lorrende maanden hebben we
bvb. voorstellen klaar rond cumulbeperking
onderzoek van examenuitslagen en het probleem van de dure waarborg in de tandheelkunde .

We vinden het persoonlijk ernorm jammer dav
de twee andere studentenvertegenwoordigers
op deze basis niet willen samenwerken an
slechts de ideologische WS-SVB-lijn volgen.
Het verschil in houding wordt het best geïllustreerd door het 'voorval' op de RvB
.van 21/03/80.
In plaas van zoals normaal in
het begin van de vergadering bij hoogdringendheid (gelet op het belang) te vragen de
numerus clausus op de agenda te zetten, of
het anders bij de rondvraag te bespreken
(dit kan allemaal volgens het reglement),
werd een discussie over personeeelsaangelegenheden plomp onderbroken door Paul
Geeraert, terwijl een vijftiental studenten
binnenviel. Als gevolg hiervan werd de vergadering geschorst en daarna opgeheven.
Het
gevolg van dit noyauteren van de vergadering
was het belachelijk maken van de studentenvertegenwoordiging.
Bovendien werd geeen
standpunt ivm de numerus clausus ingenomen
terwijl een reglementaire.'houding gemakkelijk had kunnen zorgen voor het herbevestigen van het reeds vroeger ingenomen standpunt van de RvB tegen numerus clausus.
Een
onderlinge afspraak tussen de 4 studenten ha
had daar gemakkelijk kunnen voor zorgen.

In en uitlopen van de rectorale diensten,
grondige dossierkennis en voortdurend konIn de toekomst zijn we dan ook niet van plan
takt met andere vertegenwoordigers zijn
onze hoding zoals die vermeld staat in dit
echter noodzakelijk, wil men een genuanartikel te wijzigen.
ceerd en gemotiveerd standpunt innemen en
Wouter Van den Berghe
daarbij haalbare voorstellen te doen. Het
is ook de enige manier om krediet te krijgen
Koen Bostoen

ein d b alan s vh

FK

Het faculteitsconvent (FK) heeft op 17 april
zijn laatste vergadering van dit akademie4 ■'
jaar gehouden en het is dus tijd geworden
om de bilan op te maken van één jaar werking
Op onderwijsvlak hebben zich dit jaar dtie
onderwerpen aangeboden : het wetsontwerp op
de academische graden, het aggregaat en de
numerus clausus. Het eerste onderwerp is
uitgebreid besproken op het FK ( 3 vergaderingen plus commissievergaderingen). De
werking rond de hervorming van het aggregaat is beperkt gebleven tot het verspreider
van een diskussietekst.
Ten aanzien van de numerus clausus heeft
de Vlaamse Geneeskundige Kring haar standpunt uiteengezet is de FK-vergadering van
maart.

Uit het moreel verslag van de voorzitter
1979-80 licht ik de volgende opmerkingen
bij het FK bestaat het probleem van de
kontacten met andere centra, met de pers,
de VLIR, de rector, enz.„.

Rond dit thema is op het FK nooit eendegelijke discussie gebeurd. EeB'ander probleem
betreft de interne werking van het FK.,
waarbij het accent komt te liggen op vaste
vertegenwoordigers voorlelke kring , taakbepaling van de commissies opgericht in de
schoot van het FK en de werking van het
Dagelijks Bestuur. Rond deze onderwerpen za.
het FK vroeg of laat stelling moeten nemen.

Wie geïnteresserd Is in het moreel verslag
van de voorzitter kan dit steeds op het
secretariaat of bij Hans Blok verkrijgen.
Hans Blok
voorzitter faculteitenkonvent

Naast deze onderwijsthema’s is op het FK v
vooral gesproken over de info-brochure en
over de FK-happening. In de nieuwe visie
van de info-brochure hopen we de kritiek t
van vorig jaar te ondervangen, (hier is een
woord van dank op zijn plaats voor de projectgroep 'kulturele animatie' van de FPPW
voor zijn medewerking). De FKxhappenning is
een nieuw initiatief van het FK, dit ter
gelegenheid van de viering van de- 50-jarigt
vernederlandsing
van de RUG. Meer informatie hierover zal je begin oktober kunnen
verwachten.
Een derde zaak waarrond het FK gewerkt heeft
is de uitwisseling van informatie tussen de
mensen van de RvB en de SR, en de kringen.
Dit is vooral dit jaar zeer vlot verlopen.
Eén van de voornaamste onderwerpen van discussie was de wijziging van het examensysteem en aan de gedragscode. Hieruit bleek
dat de studenten nog steeds argwanend ston^jd~n tegenover de besloten wijziging.
elijk bewijst de toekomst dat zij ongehebben.
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en aktie Voeren, streven we er naar dat de
meest directe aanvragende groep en de meest
direct onderzoekende groep, gedurende de
looptijd van het onderzoek gezamelijk een
organisatorische eenheid vormen. Dat betekent dat 80% van de tijd waar die groep mee
bezig zijn moet, naar die wijk gaat : het
organiseren van bewoners, het informeren
van bewoners en dat soort zaken. Zo'n organisatievorm bestaat tot het onderzoek
afgelopen is eo dat kan jaren duren. Naar
onze opvatting is een onderzoek afgelopen
als de actie succesvol afgelopen is. Dat is
dan meteen een heel zwaar criterium voor
studenten : ze toeten de bereidheid hebben
om gedurende enkèle jaren mee te draaien
alsof ze een komiteelid zijn, ze moeten dus
ook een zodanige houding^ hebben dat het
komitee dat aksepteert.

In Schamper nr. 109 verscheen een interview
mer de wetenschapswinkel van Amsterdam.
Wetenschapswinkels willen de universiteit
als onderzoeksinstelling open stellen voor
maatshappelijke groepen die behoefte hebben
aan onderzoek en daar tot nu toe geen toeXf^
gang toe hadden. Waaruit bestaan de klanter
van wetenschapswinkels ? Dat zijn vooral
Hoe werken jullie aan een kritiek op de
groepen, zoals anti-kernenergie groepen,
bastaande universiteit ?
milieugroepen, buurt- en wijkgroepen, vrouwengroepen, etc. In Amsterdam is de belang- Een logisch gevolg van ons werk is dat je
rijkste klant ook de wakbeweging. Nu volgt de traditionele unief een stuk zeggenschap
een interview met de wijkwerkgroep sociolo- ontneemt over de studie. Er ontwikkelt zich
gie van Utrecht.
Utrecht en Amsterdam wor- een tegenuniversiteit als het ware. Dat op
den wel eens beschouwd als de twee uitersts- zich is ook een vorm van kritiek : je ontvan de manier waarop men een wetenschapswin wikkelt een alternatief vakgroepje.
kei kan opzetten.

Als daar nou veel mensen naar toe gaan,
dan loopt .het bestaande leeg. In onze vakgroep gebeurt dat ook, waardoor wij voor
de bestaande vakgroep een heel machtige gesprekspartner zijn. Zij moeten meer op onze
lijn zitten, willen zij nog studenten hebInterview met de wijkwerkgroep sociologie
ben. Anders zitten de studenten na een
van Utrecht.
tijdje allemaal bij ons, en dan worden zij
ontslagen. Op die manier hebben wij een
Vraag: Waarom willen jullie niet instimachtspositie gekreëerd, zodat er geen artutionaliseren ?
rogantie van hen meer is t.o.v. 'een of ander studentenklubje', maar gewoon een geJe hebt twee soorten institutionaliser
sprekspartner. En dat verloopt vrij vriendring : in je eigen groep door steeds formeschappelijk.
ler te worden, steeds meer af te* sprekenj
en Je hebt institutionalisering naar buiten
toe, dat is bij wewi's dan meestal een disr
cussie naar de universiteit tóe. Wat die
relatie met de universiteit betreft, strevsn
we ernaar niet te institutionaliseren, op
geen enkele manier, behalve als het echt
zonder randvoorwaarde is. We willen echter
op geen enkele manier invloed in onze kriteria en onze werkwijze, of we nu wel of
niet wetenschappelijk bezig zijn etc.
Als een vraag nu alleen maar een wijkkant
Wetenschap is voor ons trouwens : dat wat
zou hebben, als die per definitie niet
aktiegroepen nodig hebben, en dat willen we plaatsbaar zou zijn, dan is het voor ons
dan zelf ook uitmaken. Sommige inderzoeken geen vraag. Een vraag moet zowel een onderdaar vinden wij bv. van, of vinden de klan- wijsstrijd als een maatschappelijke strijd
ten van, dat ze niet openbaar mogen zijn
mogelijk maken.
omdat het anders ggen nut meer heeft voor
Wij hebben de opvatting dat de universil-'
de klant. Traditioneel gesproken is dat ru
duB geen wetenschap, want wetenschap is
Wij hebben de opvatting dat de universiopenbaar.
teitsstrijd pas zin heeft als je die ook
in de praktijk -en niet in theorie- verbindl
met die maatschappelijke strijd. De strijd
voor projectonderwijs sec bvb. is een elitaire strijd, want het is gewoon fijner
Vraag: Wie doet eigenlijk het onderonderwijs. Inhoudelijk hoeft projectonderzoek ?
wijs helemaal niet links te zijn, het gaat
dus om de inhoud die je er aan geeft.
Dat zijn studenten, en voor 90% binnen
het studieprogramma. Als het een keer niet
binnen het studieprogramma is, dan is dat
Wat doen jullie met de interdisplinariteit
tot nu toe bijna altijd geweest om tijdsrevan problemen ?
denen, dat iets echt snel bekend moest zijn
We hebben daar een heleboel ideëen over.
en dat er gewoon geen studieonderdeel was
Ten eerste moet je als socialistische orwaar' het in pastte.
ganisatie de bestaande hokjes -indeling
Door de opvattingen vanons over onderzoek

van de universiteit niet accepteren. Voor
ons is sociologie in ieder geval meer dan
wat sociologen daaronder verstaan.
Het samenstellen vaninterdisciplinaire onderzoeksgroepen zien we eigenlijk niet zo
goed zitten, omdat je van de meet af aan,
er in legt dat iedereen vanuit zijn eigen
vakgebiedje een specifieke inbreng krijgt.
Tot nu toe is het beleid dat we de vragen
binnen één faculteit willen plaatsen. Als
je interdisciplinair gaat denken, leg je
je eigenlijk neer bij de bestaande hokjesindeling. Als bvb. de chemie-winkel een
aanvraag krijgt waar bijzonder veel sociale
aspecten aanzitten, dan zijn we van mening
dat zij kunnen studenten
dat scheikunde-studenten dat toch moeten
doen. Want bijvoorbeeld de functieclassificatie hangt samen met hiërarchische
structuren, hangt samen met het feit dat
er een top is in het bedrijf, hangt samen
met het feit dat een chemici zijn die die
top worden. Het gevolg van chemisch handelen is dus niet alleen bvb. milieuverontreiniging, maar ook functieklassificering.
Dok binnen de wetenschap en de samenleving
op de chemiefaculteit mag je dan wel gaan
nadenken over die milieuvervuiling, alleen
die functieklassificatie, dat schijnt ineens
interdisciplinair te.zijn...
Wij streven er eigenlijk naar dat je in
plaats van faculteitsgebonden wewi 's
je terreingebonden of sectorgebonden winkels
krijgt. Zo krijg je vanuit de universiteiten
groepen die enig inzicht hebben op de wijken,
op de bedrijven, of op vrouwen, enz...

De interviews met wewi Amsterdam (zie
Schamper 109) en wijkwerkgroep sociologie
Utrecht tonen duidelijk aan dat er zeer
verschillende uitgangspunten, opzetten en
werkwijzen bestaan voor wewi’s.
De belangrijkste verschilpunten, waarover
ook de meeste discussie gaande is, zijn
de kwesties rond al dan niet institutionaliseren, en decentraal of centraal opzetten.
De Utrechtse winkels zijn veruit de enigg

die niet willen institutionaliseren binnen
de universiteit. Bij sommige winkels, zoals
Amsterdam en Groningen zit het gevaar erin
dat ten gevolge van institutionalisering en
professionalisering een inkapselingsproces
gaande is. De discussie die daarmee samenhangt is de discussie die nu gevoerd wordt
in Nederland onder de titel 'buro of beweging ? ’ , maw wil men enkel een doorgeefluih
zijn of worden van vragen uit de maatschappij naar de universiteit, of vindtmen het
ook noodzakelijk zich te engageren in de
maatschappelijke en universitaire strijd
die gevoerd wordt, en deze proberen te verbinden .
Een aantal mensen uit Gent willen in de
maand augustus of september gaan praten
over het opzetten van een wewi-initiatief
in Gent . Vragen die alleszins aan bod
moeten komen zijn :
- willen we wel of niet institutionaliseren
en zo niet, waar halen we het geld dan .
vandaan
- willen we een centrale winkel opzetten,
of eerder reeds bestaande initiatieven
vanuit de faculteit stimulren en coördineren ?
-hoe kunnen we afgestudeerden betrekken in
z o ’n initiatief ?
- moet z o ’n initiatief binnen VVS-SVB uitgewerkt worden,of eerder door een auto-»
nome werkgroep ?
De Vlaamse uniefs zijn werk aan het maken
van een nauwere band met de industrie in
de vorm van 'interface organen’ en 'industriële campussen’. In dat licht is het des
te belangrijker dat de studentenbeweging
met andere initiatieven voor de dag komt
om haar eis 'universiteit voor het volk’
daarwerkelijk te ondersteunen.
Als je wil meewerken aan een wetenschapswinkel in Gent, geeft dan je naam en adres
op bij Kristin Herbert, Olifantstraat 36
9000 Gent.
Je krijgt dan een uitnodiging voor augustus of september.

HOUD nüED IN MOELIJKE TIJDEN , BEROEMDEN ZIJN OOK STUDENT GEWEEST
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ue j.aatste Schamper van de kalme inzet van
het 80er decenium betekent meteeen ook de
laatste filmrubriek van dito.

Het verdwijnen van cinema Vooruit, het film
mekka van de gewone man (doppers 60 fr.) is
nog een gemakklijke aanleiding om denigrerei
over deze beschamende volksgemeenschap te
neuten.
Toegegeven, het management van de
Vooruit was niet naar behoren, ook Schamper
kreeg steevast het programma te laat toegestuurd (zoals even steevast deze rubriek,
noot van onz). Maar de socialistische (?)
coöperatief houdt niet van verlieslatende
(film)kultuur, men lijmt liever zijn gepensioneerde kiezerskorps met menige Joe Harri
en dito worstenbrood of bekommert zich om
turnkringen (nuttig in 1 mei stoeten en der
gelijke). Komt daarbij dat film steeds een
zwak broertje is geweest voor de socialistische beweging, vgl. de katholieke filmmoevement.
Ja, het is veel lucratiever en
'minder lastig' om elke week de grote filmzaal van het 'feestlokaal Vooruit’ voor de
vaste som van + 10000 fr van de hand te
doen,voor een of ander concert.
Zonde toe
van het gebouw, potentieel een echte (volks
kultuurtempel, die nu schabouwlijk weer een
vaste ac. tiviteit verliest.
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In retro een terugblik. Vooral de 'Vlaamse
film (Slachtvee, De Proefkonijnen) werd dit
jaar, misschien overdreven positief, in de
bloemetjes gezet. Vergiffenis, ik zal (met
terugwerkende kracht) nooit meer over Vlaam
se ’ film schrijven.
Met de fluwelen-kort
gebroekte, en tevens zwarte meute indachtig,
zondag Jl. te Gent, heb je hst wel bekeken.
Oh Vlaanderen mijn land.

Een filmische slotbeschouwing betreft mekka V.S., als steeds ongenaakbaar, ondanks
zogenaamde 'Jonge Duitse Film' en Australische idems.
Nu de (volledige recuperatie van
pi het Vietnamtrauma (Coming Home tot Apo
Now), de recuperatie van de bedrogenen en
zo lieve vaderfiguur:,, of het gezin tout
court.
Een hele stortvloed, sentiment, genrs
Dustin, je weet wel, staat de oude wereld
te wachten.
Krisistijd, nietwaar.
S0
LONG
RIK S.
(rivdr. snif)
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angstdromen sta ik op, verdwaasd van geest
en stram van leden. Alles doet me pijn. Ik
leg de naald terug op de plaat die de hele
tijd opnieuw gespeeld heeft, 'my muscles
are crying for you. my life has centered
around our bed. you make me feel romantic,
you make me feel demure, you make me feel
deliciously insecure.'Ik zoek in de koelkast, vind een hard gekookt ei en een paar
slappe toasts. Ik wring alles naar binnen
spoel door met de laatste druppels whiskey.

Say no more ? Paul Geeraevt ? Hocepied ?
Vereek^n ? De plaatselijke hoofdredakteur ?
De verantwoordelijke uitgever ? De man van
het lidwoord-verplaatsingen, dt-fouten,
dubbele zinnen, woorden met de baard ? De
eerste vrouwelijke sohamperkorrespondente ?
Of moet die nog geboren worden ? ik stop er
in elk geval mee, ik ga naar het zuiden,
van Doorwegen en zonder wij af met de de
trollen, met zijn typeuse, enige fluorpro-

En ja het is zover, naast de wapenhandel
van de walen kunnen de nederlandstalige
Vlamingen in dit land nu ook een exporta l t e m a t i e f beogen. Het gaat om een experiment dat ik van dichtbij heb gevolgd en
waarvan je bu de resultaten onder ogen zult
zien verschijnen. Het zit zo. De banen waarvoor geen vignet zal nodig zijn en die toch
enig vervoer slikken, zullen eerlang hun
neondames moeten missen. Niet door de verlichting op de EZ, 4, 5, 7, 8 9, 10 ...
maar door de grote vraag naar hun vernieuwde
afwerking. Na een wekenlange opleidingvn
de Brugse polders en een gedktiveerde kam
pagne in samenwerking met een tandpastamagnaat zullen zij niet meer hoeren etc.
worden genoemd, maar voortaan worden het
Flourprostituees. Ze zullen zelf licht ge
ven, en wij hebben zulke mensen nodig vn
dit land. Omdat er in het buitenland ook
al weinig te zien valt en aangezien _ er s
avonds geen klaarte meer is (ten zij men
het zomeruur nog enkele stunden opschuift,
maar dan zal Zwitserland toch nog voor een
ruime afname zorgen) zullen deze lichtbronnen als glimwormen langs de banen zitten. Al
ALs nachtlamp dienst doen, als voetzoeker,
en als flikker (konkurrentie !!!). Ik dacht
dat het oudste beroep ter wereld ook wel
eens aan vernieuwing ‘toe was.

Alle kleuren en formaten, vanaf nu voor
eigen gebruik. Zelfs voor Rusland. Ik hoop
dat de privêklub van de bejaarden van het
opperste partij—bureau een ruime koop zal
wagen. Want hun opblaasbare poppen moeten
dringend eens naar een wassertte toe. Misschien dat ze dan ook nog ouder worden ? Ja,
ze zijn eigenlijk allemaal oud in moskou.
Ligt dit aan Family's-wonderdokter-zijnvitaminen-kuur of aan de bovengenoemde
privêklub waar de rolstoelpatiënten om de
drie weken uit mogen om terug eens 'politiel
te verschijnen ’ ? Wie weet ? Ik ? Gij^ 7
Wie zal het zeggen ? Nudge, nudge, wink,
wink,
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stituees, een diepvries dahuts, drie vellen
papier, een kodak om de knul van de Vlaamse
filmkes(rubriek) te chanteren mocht hij in
een wiIde bui weer komen opdagen,...
Nee ik wil niet met jou in het hooi ! Heb
je hooikoorts ? Nee, ik ben bang voor naalden. There 's good news and the bad news, 'k
heb WC-papier met rozen. En tot slot mijn
derde les van de rijmcursus.
Met hooi in haar bek geperst
Vliegt een mus van links naar rechts
'T is lente en ze metst
Voor het eerst een nest.
(rijmsjema: a, aa, aaa, aaaa)
Ave slaap zacht, salut, naboekoedonozor
en familie.
Staime, m'sais fini.
C. Raar.
(our royal highnes just had an asstransplantation. His situation can be called
critically because the ass refused him).

Hoe komt het dat er in schamper omzeggens
niets over muziek geschreven wordt ? Is het
omdat de TTT-werkgroep, Peter Cnop, en
CS c.s. voldoende zijn ? Ik wil niet de
pretentie hebben om me als alwetende popjournalist op te werpen, maar misschien kan
ik wel eens schrijven over enkele meesterwerkjes uit de categorie Zwaar Onderschat
en dus Zeer Goed.
Het is nu al een jaar geleden dat Luk Bral
ophield met de presentatie en samenstelling
van het Groot Liedboek, zondagavond van 22
tot 23 uur BRT 1. Naar mijn bescheiden mening was dit uur, samen met ’Zand erover'
zowat het beste dat de BRT gedurende gans
de week te bieden had. Bral voerde hiermee
in een bijwijlen surrealistische droom,
escapistische verhaaltjes over zijn vriend
Evert het Konijn, omlijst met prachtige
muziek. Jammer dat hij niet mocht, of wou
verderdoen. Prachtige muziek dus. Dit o.a.
'Hoe vind je me ? ’ Ik denk dat ze een hoeré
tje is. Ze heeft zich uitgeMeed en ligt
uitdagend op bed terwijl ze me vragend aankijkt. Ik kruip bij haar en streel haar ijdelheid. Ze kreunt. Haar geklauwde vingers
rukken de rits van mijn broek open, scheurer
de kleren van mijn lijf, zijn naalden en
dons, strelen en martelen me, jagen me door
hemel en hel. Ik ga duizend maal dood maar
ze sleurt me telkens opnieuw uit mijn warm
graf naar de ijsvlakte van het alleenzijn.
En dan terug in de natte hitte van haar lichaam. Ik ram haar tot ze kronkelend van de
pijn om genade roept. Dan liggen we naast
elkaar zonder adem maar ze leidt me nu
zachtjes mee naar een andere hoek van haar
planeet, 'i try to eat you, you try to eat
me', 'could we rent another dream, put another slug in the desire machine’.
Vier uur later val ik uitgeput in slaap.
Ze wil doorgaan maar ik ben op, ik kan niet
meer. Ik word wakker om vijf uur 's middags
Ze is er niet meer, haar kleren zijn weg.
Ik neem de fles whiskey, zet ze aan mijn
mond en val opnieuw in slaap. Na uren

Ik loop de stad in, op zoek naar iemand
die niet eenzaam is, die ik kan leegzuigen
én dan heerschieten. Maar overal waar ik
binnenkom, kijken ze me buiten, roepen me
na 'Lewis, is crazy, crazy, crazy, yeah.'
Ik kom een maat tegen. Hij neemt me mee;
geeft me eten, laat me snuiven. Morgenavond
heeft hij me nodig. ’Simpel klusje’, zegt
hij, 'je krijgt vijftien procent’. Hij
glimlacht naar me, streelt mijn haar, ik
hoor een stem die zingt ’always feit like
i was a stranger in town, picking up boys,
faking a love and then letting them down’.
We lopen terug de stad in. Het is half elf.
We fluiten naar grieten, maken grapje over
dikke tieten
’ w e ’re the firefly babies,
so brave ’. En dan zie ik haar zitten, ze
heeft me ook geizen, lacht, leunt tegen de
schouder vanBilly en kijkt hem met begerige
blikken die alleen voor mij mogen bedoeld
zijn. Billy is de mafste zak van de aardbol
met verschrikkelijk veel chance. Ik vermoorc
hem. Ik vlucht de toiletten in, urine en
zweet. Ik maal mijn mascra-potlood uit mijn
zak, schrijf haar naam op de muur, mijn
hand trilt, de punt begeeft, ik voel de
machteloze woede, hete tranen. Ik hoor de
deur opengaan, draai me om, kijk haar aano
Een vrouwestem, een mes, zingt, snijdt :
'bien sur je t ’ai appris des choses q u ’il
ne faillait jamais que tu apprennes. si je
ne t ’avais pas ammené tu n ’aurais jamais,
jamais quitté ta maman'. Ze steekt me neer,
ik schreeuw, ik val.
Lewis Furey dus. Döt is zijn muziek, zijn
teksten. Het Humo-interview van een jaar
geleden droeg als titel ’In het donker met
een m e s ’, veel van zijn nummers bezorgen
mij loude rillingen en soms tranen en dat
is voor rtiij een garantie voor zeeer goed.
-Lewis Furey
-The hamours of Lewis Furey
-The sky is falling
Lewis Furey : piano, grootste deel van de
muziek en teksten, komen en kopen en veel
luisteren, als je dat tenminste nog niet
gedaan hebt.
0 ja, Bral bedankt, (en gelieve te leren
zingen!
HEER H.

D& POT
SCHAFT

VUILBAK
RADIO----------------------------------------Radio Aktief - ma en do van 20u30 tot
22u op 103,5 MHz FM
Radio Toestel - iedere dag van 18 tot
19u op 100 MHz FM

TONEEL

FILM

Radio Capital - iedere dag doorlopend
vanuit onze hoofdstadC?)
(frans- en nederlandstad
ig) op 102,5 MHz FM
Radio Kontakt - iedere dag ook doorlopend
vanuit Brussel in STEREO
op 101,3'MHz FM

NTG—
Wij betalen niet !
op : 25/4, 26/4, 27/4, 28/4, 1/5,
2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 8/5, 9/5, 10/5,
11/5, 11/5, telkens o m 20 u, behalve de zondagen.
Schreber.
op : 25/4, 26/4, 27/4,
telkens o m 20 u, behalve de zondagen, in de Tenierszolder, St. Pietersabdij .

ARENA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La Gage aux Folies.
iedere wo, do, vr, za van 3 mei tot
7 juni, telkens o m 20ul5.

SYMPTOOM- - - - - - - - Verkeerd ingesteld.
25 april 20 u.
CATCH-22------------------------------------Gespeeld door de studenten vh Hoger Instituut voor Grafisch onderwijs,
di 29/4 20 u. in ARCA.

ERITREES KULTUREEL FEEST-

SK00P-

d.i. een organisatie vh Eritrees univ.
Week van 25 april tot en met do 1 mei
steunkomitee; met muziek- en dansgroepen,
zaal 1 20u00 : Wages of Fear (Friedfilm, keuken en feest.
kin)
Datum : vrij 25/4 20u. in :
22u30 : La Béte ( Borowczyk)
Paviljoen-Boerekot, Coupure links,
zaal 2 19u30 : Everything.. .about
533, GENT.
inkom : 70 - 100Fr.
sex ( W. Allen)
22u00 : Le Miroir ( Tarkovsk/ ELCKER-IK---------------------------------- —
Informatie op de lange baan :
Week van vr 2 tot en met do 8 mei
zaal 1 20u00 : Star Wars (G. Lucas)
22u30 : Roodbaard (Kurosawa)
zaal 2 22u00 : Hiroshima mon amour
(A. Resnais)
Week van vr.9 tot en met do 15 mei
zaal 1 20u00 : Chinatown (Polanski)
22u30 : The Rocky Horror
picture show (Shar*-.
man)
zaal 2 22uOO : The Big Store (Reisner met the MARX Br)
VOORUIT---------------------------------R.I.P.

(zie elders in dit blad)

SCHAMPEROLOGIE-----------------------------Ook de wetenschap kan zich vergissen ! Dat
moest ons nu ook overkomen in Schamper 109.
Nu bleek Rik Schacht niet op het PAS werkzaam. te zijn, naar wel Geert Schacht. Het
is dan ook deze laatste die we geïnterviewd
hebben in ons hoofdartikel 'Senuwen'. Sorry.

ELCKER-IK-------------------------------Je leeft maar een keer ! vr 16 mei
inkom : 50 Fr.
Dit in Elcker-Ik, Hoogstraat, 9,
9000 Gent.

ma 28/4 Kervelsoep
Varkensgebraad arlésienne
Snoebies met Grebichesaus met witte
en rode kool?!
di 29/4 Zeversoep
Gebraden Vorst en de Dood van een
Princesseboon.
Gebetonneerde macadam.
wo 30/4 Groentensoep
Kip op z'n Overgrootmoeders.
Varkensrib met savooienstamppot.
en verder...in mei legt ieder vogeltje een
E I , dus
OMELET
ROEREI
HARDGEKOOKT EI
ENZ.

O O K DAT NO G
Averechts

Politieke vormingscyclus : Aktuele Belgische politiek ! ma 28/4 20 u.

Averechts is een poging tot cabaretgroep die

Studiecyclus Huur : Herstellingen en
huurschade.
3 mei 14 u.
Toekomstperspektieven
op 17 mei ook 14 u.

gend academiejaar met een volledig program-

Reeks Sovjet-Unie : Relatie binnen het
Oost-Blok 29/4
Relatie met de 3de
wereld 8/5
Sino-Sovjet relatie
13/5

in november 79 is gestart.

Omdat wij vol-

ma willen komen, zoeken wij iemand die gitaar kan spelen en ook nog wat akteren en
zingen en iemand die kan akteren (en liefst
ook zingen).

Wijj proberen geen geëngageer-

de stukken te maken en te spelen, maar willen op ludieke wijze reageren tegen bepaalde mistoestanden i/d laatschappij.
Wij vragen wel van onze mensen dat ze zich

Michiel de Mug------------------------------Nog steeds kursus Dansexpressie op :
30/4, 7/5 en 14/5
in : Sanderswal, Groene Poort (einde
Prinsenhof
vd straal),
Gent.
VOETBAL--------------------------------------Red - Stars contra Schamper :

8- 2

volledig inzetten (dus niet om de 5 repetieties eens afkomen).

Wij zouden verderwerke»

vlak na de examens om ons programma tegen
november klaar te hebben.

Mensen die hier

iets voor voelen kunnen rm reeds inschrijver
of komen naar : Paul Ooghe,
St. Amandstraat, 31,
9000

GENT

