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GOED EN SLECHT
NIEUWS

We kregen een paar dagen terug de kri-
tiek dat we toch ook al eens goed 
neiuws mochten brengen. De wereld is 
toch niet zo slecht ? En inderdaad, 
zowaar, kijk, het is mooi weer van-
daag.

En nu over naar de orde van de dag. 
Ellende en droefenis alom.
Wat er is nog geen klein beetje met 
de pet naar ons fameus nieuw examen-
systeem gesmeten.

Mijnheer de Potter, uitvinder van het 
systeem verzekerde ons in een interview 
dat fractioneren Cd.w.z. zich 'pro''*' 
forma aanbieden) wel degelijk toege-
laten is. Drie kwart van de facultei-
ten interpreteerden diezelfde (!) 
tekst anders. Heel wat proffen lie-
ten het officieus toe, andere bestraf-
ten het officieus met troosteloos lage 
cijfers.

Aldus kregen we de volgende situatie:

sommige proffen wisten niet hoeveel 
precies een voldoende was. De reden 
was dat ze in verschillende facultei-
ten verschillende cijfers hadden te 
onthouden, üp die manier hadden som-
mige studenten geen vrijstelling met

een 11 omdat de prof dacht dat die 
11 een vrijstelling was. Maar het 
was 12, pech voor ... de student.

Anderzijds wisten ook de studenten- 
soms niet hoeveel zij moesten halen 
om voldoende en dus vrijstelling te 
Halen. Reden : die cijfers werden 
pas vastgesteld _na de examens (op 
de deliberatiecommissie bijvoorbeeld) 

ofwel gewoonweg 'es verteld in de laat-
ste les'. Voor zover daar nog volk zat.

Denk je dus even de situatie in waarin 
sommigen zaten. Als de studenten niet 
weten hoeveel een voldoende is, en de 
proffen al evenmin, kan me dan misschien 
eens iemand vertellen op welke basis men 
punten geeft ?

Dit zijn geen examens meer ! Dit is een 
complete anarchie ! En wie moet dat bin-
nen de perken houden in een rijksfacul-
teit ? Het rijk ? Het ministerie van 
onderwijs dus ? Zeg, maar is de minister 
van onderwijs niet toevallig ook een 
Gentse prof ? Natuurlijk.

Ha, een zucht van verlichting gaat door de 
gelederen. . Onze bloedeigen Willy Cale- 
waert.Hoofd der examencommissie, ex-min-
ister van openbaar ambt en Onderwijs.

Maar ook onze minister heeft de gedragscode 
lichtjes uit het oog verloren (enerzijds). 
En, om het compleet te maken, is onze mi-
nister nu ex-minister (anderzijds).

Leve de anarchie. Leve de Gentse rijksuni-
versiteit .

( Toevallig is er in Schamper een enquê-
te los gekomen rond de naleving van het 
nieuw examenreglement. Opvallend is dat 
bijna alle faculteiten hetzelfde regle-
ment anders toepassen. Terwijl vaak in 
de faculteit zelf proffen intern rede-
twisten over de toepassing ervan. Even-
eens opvallend is dat dit voor de over-
grote meerderheid volkomen ter goeder 
trouw gebeurt. Wij stellen ons dan de 
vraag hoe een dergelijke chaos kon ont-
staan. Daarover volgende week meer. )

Het heeft ons moeite gekost om géén scham-
per uit te geven tijdens de vacantie.
Er waren zoveel leuke dingen waarover we 
best wilden m a r  niet konden schrijven. 
Olympische spelen, oorlogjes groot en klein 
van dichtbij tot in verwegisthan, het pand 
ontruimd, bezet, ontruimd, bezet, de exa- 
menuitslagen van 2/3 der redactie...

Maar ja, ons lief studentenvolk was niet 
ter plaatse om al onze Wijsheid en Erger-
nis te ontvangen.

Waren wij niet productief, dan waren wij 
toch het voorwerp van studie. Jawel, een 
voltallig team van marketing-specialisten 
heeft het fenomeen schamper onderzocht.

Want het gaat niet goed genoeg met de 
restaurants en hoe zou dat komen? Ziedaar, 
het onderwerp der studie. Het voltallige 
team, zeer Wijs en Dikbetaald, onderzocht 
de situatie en deelde.mede aan de heer van 
Espen :

Het eten is niet slecht, het smakt alleen 
m a r  zo. Oorzaak ; ligt niet in het eten 
zelf, m a r  wel in het imago dat de student 
van (nog altijd datzelfde berd) eten heeft. 
En hoe komt men aan dat imago ? Ook dat is 
zo zei het Team zeer Simpel. De hoofdoor-
zaak is de berichtgeving in schamper !!!

BELG BEN IE NIET ALLEEN

DE ACHTERSTELLING VAN DE VLAAMSE 

UNIVERSITEITEN

De financiering van de üniversiteiten en 
het wetenschappelijk onderzoek is bij de 
meeste studenten ongekend. De overgrote 
meerderheid weet niet dat wij op dit vlak 
in Vlaanderen sterk benadeeld worden. Deze 
achterstelling zullen we trachten duidelijk 
te maken aan de hand van de ingediende 
begroting 1900.

Meer gedetailleerde informatie hierover kan 
men in de brochure van VNSU 'De achterstel-
ling van de VLaamse Universiteiten (of het 
verhaal van de verloren miljarden)'.
De staatsgelden voor het universitair on-
derwijs en onderzoek vloeien langs ver-
schillende kanalen af naar hun bestemming.

DE RECHTSTREEKSE FINANCIERING VAN

DE UNIVERSITEITEN

1) de werkingstoelagen voor het universitair 
onderwijs

De uitkering van de gewone werkingstoelagen 
voor de universiteiten wordt geregeld door 
de wet van 27 juli 1971. Deze wet zorgt vooi 
de volgende verdeling: (in mijn fr;)
- Nederlandstalige instellingen 9.772,8 (4ê%)
- Franstalige instellingen 10.040,6 (53%)

Ondanks het feit dat reeds 54% van de student 
ten in nederlandstalige instellingen stu-
deert krijgen we toch een miljard minder.

worden meer door franstaligen gevolgd.
- meer dan drieduizend vlaaamse studenten 
(7%) studeren nog steeds in franstalige uni-
versiteiten .

In feite zijn bij de opstelling van de fi- 
nancierings wet de normen en criteria zo 
opgesteld datde franstalige instellingen 
automatisch bevoordeeld worden en dat is de 
diepere oorzaak van de discriminatie .

2) de financiering van de universitaire in-
vesteringen
Voor investeringen in gebouwen krijgen rijks-
instellingen zoals de RUG dotaties, de vrije 
(KUL, VUB) hebben ontleningsmogelijkheden.met 
verminderde rente.
Voor 1900 werd ingeschreven^

- uotaties rijksinstellingen N: 650 F: 800
- rentetoelagen leningen Ni 750 F: 1206,2

Wij danken het team marketingers van harte 
voor het kompliment. Eindelijk is weten-
schappelijk bewezen : Wij zijn Belangrijk ! 
En u, braaf studentenvolk weze getroost. 
Als het eten niet om te vreten is, ligt 
dat niet aan het eten. Enkel en alleen aan 
ons.

Om het geheel overzichtelijk te houden 
werd alles ondergebracht in drie groepen:

-de rechtstreekse financiering van de uni-
versiteiten

-het wetenschappelijk onderzoek 
-universitaire ontwikkelingssamenwerking

De oorzaken:

De franstalige instellingen krijgen hogere 
toelagesupplementen
- buitenlandse studenten worden in massale 
aantallen naar franstalige instellingen ge-
draineerd .

- er zijn steeds meer kleinere franstalige 
universitaire instellingen

de duurst betoelaagde studiereichtingen

Deze cijfers laten vermoeden welke achter-
stand alleen al de laatste 10 jaren werd op-
gelopen (voor de dotaties zo’n 1,2 miljard) 
Daarbij komt dan nog het miljardenverschil 
in overhevelingskredieten tussen de UCL 
(Louvain-la-Neuve ) en de VUB.
Voor de nabije toekomst is dan nog de overhe-
veling gepland van de Luikse universiteit 
naar een nieuwe campus (kostprijs 10 miljard)

De redactie



KAKKERLAKKEN APEN UIT 
DE MOUW

IN ONS STRAFRECHT Volk vandaag !
Met ganser horden werd ons lokaal-
tje bestormd. Enthousiast sleur-
den ze de artikels uit onze handen 
en typten, plakten met Moed en 
Zelfopoffering onze Jeugd eigen.

TOP 3 VAN DE HUURPROBLEMEN 
IN DE WETSWINKEL.

Onderstaande gegevens zijn opgemaakt 
op basis van (onvolledige) cijfers van 
Wetswinkel Gent, Antwerpen en Leuven. 
731 huurproblemen zijn erin opgenomen 
voor de periode januari tot mei 1980.

1.(met stip) 
de huurprijs

De hhurprijs scoort het hoogst in pro- 
blemenschaal. 29%. Sinds 1975 kennen 
we in België een stelsel van strikte 
reglementering van de huurprijs. De 
regering volgt daarmee haar lijn in de 
poging de inflatie af te remmen.
Maar in de praktijk komt daar weinig van t 

ter'echt.
- de wetgeving is zeer ingewikkeld.
Zelfs voor ingewijden en doorgewinter-
de juristen vraagt het enige dagen stu- 
werk om de zeven opeenvolgende wetten 
in elkaar te knutselen. Gevolg daarvan 
is dat de huisbazen de huurprijzen blij-
ven opdrijven totdat de huurders het te 
gortig vinden en zich laten informeren...

- vrederechters hebben een geruime tijd 
de grootste inspanning geleverd om de 
wetteksten zo nadelig mogelijk te inter-
preteren voor de huurders.
Sinds 77 zijn de wetten duidelijk : bij 
verandering van huurder mag de huurprijs 
niet verhoogd worden. Maar de huisbazen 
gesteund door kwaadwillige vrederechters 
bleven de huurprijzen van slecht gein- 
formeerdenopdrijven.

- onze eis : objectieve huurprijzen aan 
de hand van werkelijke woonkwalitéit van 
de woning, jaarlijks, of periodiek een 

beperkte verhoging.

2.(nieuw-ieuw-uw-w)
verbreking van huurcontract door de

huurder. 10,2%.

Veel huurders tekenen contracten (wor-
den daartoe gedwongen) zonder dat ze 
goed beseffen wat ze doen. Men tekent 
een 3-6-9 en na twee jaar vindt men werk

in een andere stad of vindt een betere 
woning. De huurders verhuizen en de 
huisbaas vraagt hen nog één jaar de huur 

door te betalen !
Terwijl de verbrekingsvergoeding nor-
maal drie maanden is, met een maximum 

van zes maanden. Er moet nooit langer be-
taald worden dan de periode dat de woning 

leeg staat.

—onze eis s verplichte contracten van 
onbepaalde huur, die op korte termijn 
(drie maanden) door de huurders opge-

zegd kunnen worden.

3.
opzeg door de eigenaar 8%

Onder de huidige huurwetgeving mag de 
eigenaar de huur niet opzeggen als hij-
zelf of zijn naaste familie de woning 
wil betrekken of als hij zware verbou-
wingswerken met bouwvergunning wil doen. 
Opzeg kan enkel als het contract ver 
strijkt of bij gebrek daaraan, volgens 
de.'Dpzegtermijnen van de plaatselijke 

gebruiken.
Zelfs dat weten vele huurders niet !

- onze eis : verplichte contracten van 
onbepaalde duur, die door de huisbaas 
enkel kunnen opgezegd worden als hij-
zelf (niet zijn naaste familie) die wo-
ning wil betrekken.

Groeten van Wetswinkel Gent.

Dank.

En jij had ook zin om mee te komen 
spelen ? Wou jij ook je krantje 
maken ? Niet getreurd.

-secretaressen (1.80m, knap, blond) om 
de artikels van de hoofdredacteur uit 

te typen

-losse medewerkers die een opdracht ko-
men halen en 4 a 5 weken later een ar-
tikel over het afgesproken onderwerp 
binnenbrengen (bv. interview met één 
of andere professor). Een free-lance 
als het ware.

Afspraak ? kom langs of schrijf eens 
naar St.Pietersnieuwstraat 45 Gent.

Elk jaar halen een paar schamper- 
medewerkers het in hun hoofd om af 
te studeren en zodoende blijven hun 
lege luxe-canapés leeg achter.

Heb je zin om te zitten in de af-
drukken van Rik Van Nuffel, Koen 
Raes, Pat Viane of Chris Hocepiedï

Welaan dan. Maandagavond 7uur in 
de brug. En wat hebben wij nog no-

dig ?

-hobbyfotografen die hun foto’s 
graag eens in enkele honderden ex-
emplaren zouden afgedrukt zien.

De voltallige redactie van maandagavond : 
Rik, Geert, Dirk, Jan .Johan, Mario. 
Koekies, Lieven, Antoon, Peter, Frank,
Erik en Paul. Hoe Paul ? Was Paul Geeraert 
hier niet ? Hoe ? En toch nog de schamper 

vol gekregen ?

vervolg van pagina 1

HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De financiering van het wetenschappelijk 
onderzoek is een nogal ingewikkelde zaaak 
Dit is het gevolg van de grote versnippering 
van de wetenschappelijke instellingen en 
van het ontbreken van een echt beleid voor 
ontwikkeling en coördinatie van het weten-
schappelijk onderzoek. Om in dit bos de 
bomen nog te zien is een onderverdeling ge-
maakt in vier grote sektoren.

1. Opleiding van navorsers en doctorandi

Er zijn drie nationale organen die beurzen 
en mandaten toekennen aan jonge navorsers, 
nl. het Nationaal Fonds voor Wetenschappe-
lijk Onderzoek (N.F.W.O.), het Instituut 
tot aanmoediging van het wetenschappelijk 
onderzoek in nijverheid en landbouw (IWONL) 
en het Interuniversitair College voor doc-
torale studies en managementwetenschappen 
(I.C.M.) Voor 1980 is de verdeling : 

totaal N F

De begrotingsonkosten geven alsi cijfers :
R.D.-programma's Tot 498,3 N 265,1

F 233,2
FKF0 (Min.Iniat.) Tot 172,2 N 59,9

F 59,9+37,4
(natio)

Kankerbestrijding Tot 54,0 N 27
F 27

4. Technologisch Onderzoek 
De tussenkomsten voor dit onderzoek komen, 
van de departementen ekonomische zaken en 
landbouw. Hoewel het hier over enorme be-
dragen gaat (meer dan 3,7 miljard) is het 
bijna onmogelijk na te gaan hoeveel de uni. 
versiteiten bereiken, maar vast staat, dat 
een groot deel van de projekten geheel of 
gedeeltelijk in universitaire laboratoria 
wordt uitgevoerd. Daarnaast bestaat nog 
het fonds voor prototype dat toelagen en 
voorschotten toekent. Verdelingspercenta- 
ges van 78 wijzen op een Vlaams aandeel van 
zo’n 45%.

UNIVERSITAIRE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

NFWO
IWONL
ICM

732,2
225,9
20,3

390,5 341,7
115,2 100,7
10,8 9,5

2. Fundamenteel onderzoek op projectbasis

Ingediende wetenschappelijke projecten kun-
nen betoelaagd worden door drie aan het 
NFWO geassocieerde fondseh.
- het Fonds voor Kollektief Fundamenteel 
Onderzoek (F.K.F.0.)

- het Interuniversitair Instituut voor 
Kernwetenschappen (I.I.K.W.)

- het Fonds voor geneeskundig wetenschappe-
lijk onderzoek (F.G.W.0.)

Bij deze sektor rekent men ook nog de 
"Geconcerteerde Akties”, dit is onderzoek 
dat stoelt op samenwerking tussen de staat 
en de universiteiten. We krijgen voor het 
fundamenteel onderzoek :

Totaal N F
FWF0 497,6 248,8 248,8
IIKW 650,7 331,9 318,8
FGW0 480,0 244,8 235,2
Gec.Akt. 349,0 174,5 174,5

3. Onderzoek van Openbaar Belang

Je overheid plant zelf onderzoek van open-
baar belang :
- de nationale research en development pro-
gramma's, en onderzoek op ministerieel 
initiatief.

- FKF0 : onderwijsstudie
- Toelagen voor kankerbestrijding

Dit is de sektor waar de achterstelling van 
de Vlaamse universiteiten het meest erger-
lijk tot uiting komt, ook al is ze daar 
juist het moeilijkst te meten. We wijzen er 
op dat de VLIR (Vlaamse Interuniversitaire 
Raad) als drukkingsgroep vooral hier tracht 
de onevenwichtige verdeling van de staats-
gelden ongedaan te maken, en dat een paar 
kleine sukssessen geboekt werden.

1. Werkingstoelage

Via een jarenlange aanlokkings- en drai- 
neringskampagne is men tot volgend on- 
evenwicht gekomen op de begroting van 
het departement voor ontwikkelingssa-
menwerking : (zijn inbegrepen in de to-
tale, reeds vermelde, werkingstoelage) 
Totaal : 865,5 
Ned. : 66,3 
Fr. : 799,2
Deze bedragen spreken voor zichzelf !

2. Hoger onderwijs in de Ontwikkelingslanden

Het betreft hier de uitgaven voor onder-
wijzend en wetenschappelijk personeel uit 
ons land die werkzaam zijn in de ontwik-
kelingslanden. We krijgen :
Totaal : 620 
Ned. : 155 
Fr. : 465

3. Dntwikkelingsprojekten en technologisch 
Onderzoek

Noch de omvang, noch het aandeel van 
Vlaanderen is precies bekend, al kan men 
zeker zijn van een Franstalig leeuwenaan-
deel (ook de VLIR stelt dit voorop).

4. Studie- en stagebeurzen voor vreemde 
studenten

Tot vorig jaar was er hier een schandali-
ge 20/80 verhouding. Voor dit jaar werd 
door minister Eyskens beloofd de voorzie-
ne 603,7 miljoen netjes in twee te ver-
delen. We zullen zien : het is niet de 
eerste keer dat men zegt komaf te zullen 
maken met de achterstelling van de 
Vlaamse Universiteiten.

m

SAMENVATTING

Al het hoger vermelde bedragen, waarven de 
omvang en de communautaire verdeling kon 
achterhaald worden, zijn in volgende tabel 
samengevat :

Rechtstreekse Financiering : 
1. Werkingstoelage :

Tot 20.613 N 47,,4% F 52,,6%
2. Investeringsfinanciering :

Tot 3.441
- dotaties N 43,1% F 56,9
- rentetoelagen N 36,8% F 63,2

Wetenschappelijk Onderzoek : 
1. Beurzen en mandaten :

Tot 968,4
- NFWO N 53,3% F 46,7!
- IWONL N 53,4% F 46,6!
-ICM N 53,2% F 46,8!

2. Fundamenteel onderzoek :
Tot 1.977
- FKF0 N 50% F 50%
- IIKW N 51% F 49%
- FGW0 N 51% F 49%

Gec Akties N 50% F 50%
3. Openbaar belang :

Tot 672,1
R.D.-programma N 53,4% F 46,8'
Kankerbestrijding N 50% F 50%

FKFw (Min.Iniat.:) N 50% F 50%
4. Technologisch onderzoek 

Tot 3.734

Ontwikkelingssamenwerking
1. Werkingstoelage

Tot 865,5 N 7,7% F 92,3!
2. Hoger onderwijs

Tot 620,0 N 25% F 75%
3. Projekten en onderzoek 

Tot ? N ? F ?

4. Studie- en stagebeurzen 
Tot 603,7 N 50% F 50%

Totaal

Tot 28.902,5 N 46,6% F 53,4!

m

BESLUIT

Zolang Vlaanderen en Wallonië - in het kader 
van een verregaande autonomie - niet zelf 
kunnen bepalen hoeveel ze voor de universi-
teiten willen uitgeven, is het niet meer dan 
logisch dat de nationale kredieten verdeeld 
worden volgens de bevolkingsverhoudingen.

Maar wat gebeeuurt er ?

Van de naar schatting 32 miljard kredieten 
voor universitair onderwijs en onderzoek 
zijn er 28,9 waarvan de communautaire verde-
ling gekend is. Hiervan krijgt Vlaanderen 
46,6%, nl. 13,45 miljard.
Stellen we de bevolkingsverhouding 60/40, 
dan hebben we in feite recht op 60%, d.i. 
17,34 miljard. Alleen al voor 1980 hebben 
we 3,9 miljard te kort I! De laatste tien 
jaar hebben we dertig (30) miljard te wei-
nig gekregen !!
Om het nog duidelijker te zeggen : per 
Vlaamse student per jaar is die zo’n vijfen 
tachtig duizend frank !
Het wordt dan ook hoog tijd dat de eis : 
"Federalisering van het hoger onderwijs" 
gemeengoed wordt onder de studenten !
En tot slot : vergeten we niet dat het hier 
nog maar om een paar procenten van de nati-
onale begroting gaat !

Wouter Van den Berghe 
Student-lid van RvB



MOTIE
OVER MOTIE OVER MOTIE

JLD VE B TE N TIE  : KK
Hier in Gent hebben we konventen.
Dat is zoiets als de 'club der clubjes' 
Het politieke konvent nu is de club der 
politieke clubjes. M.a.w. een verga-
dering voor groepen, die voor het bij- 
wonen dezer vergadering subsidie krij-
gen van de RUG, zeg maar van vadertje 
staat.

Hieronder een motie uit de laatste 
vergadering van dit Politieke Konvent, 
PK in de volksmond.

Het P.K. in vergadering bijeen op 30 april 
wenst zijn verontwaardiging te uiten over 
het laatste NSB congres (Nationale strij- 
dersbond).

1) Het PK vindt dat men, omdat men bewezen 
heeft 18 dagen rap te kunnen lopen, niet 
het recht heeft om zomaar de christelijke 
en/of vrijzinnige spreekwoordelijke verge-
vingsgezindheid te verhinderen.

2) Het PK vindt dat het periodiek defile-
ren met vaandels, potskens ofte baretten, 
medailles en breedsmoelkikkergezichten 
sterk ruikt naar een gevaarlijke totali-
taire tendens die mogelijkerwijze de ge-
wapende en georganiseerde arbeidersstrijd 
stokken in de wielen kan steken.

3) Bovendien wenst het PK dat de naam 
NSB gewijzigd wordt. Het PK vindt name-
lijk dat het woord "strijders" duidelijk 
een imperialistische en militaristische 
klank heeft. Dit kan duidelijk de we-
reldvrede, de oost-west-ontspanning,
de omschakeling van F.N. in een condoom 
of fopspeenfabriek en de gijzelaars in 
Teheran in gevaar brengen. Het PK stelt 
stelt als alternatieve namen hetvolgen- 
de voor : Nationale Spurters Bond, 
Nationale Decoratiedragersbond, Natio-
nale Haat Bond, Nationale Idioten Bond 
Nationale Bond voor het Verkrijgen van 
een Zoon voor Koning Boudewijn, Natio-
nale Strond Bond, etcetera.

Het PK treedt hierbij toe tot het 
'Voorlopig Aktiecomité tegen de Natio-
nale Strijders Bond' , het 'Voorlopig 
Aktiekomité tegen het dragen van Deco-
raties (V.A.t.h.d.v.D.)' en het 'Anti 
Fascistische Front (A.F.F.)'.

Gezien de algemene hilariteit die het 
VNSU oogste met het voorlezen van haan 
motie wou men dat die vóór de stemming 
nóg eens werd voorgelezen. 
Uiteindelijke stemming : 

pro : 2 
contra 4 
onthouding : 2

Het Politiek Konvent ontvangt jaar-
lijks als staatssubsidie

660. □ □ □  FRANK

Overigens heeft de voorzitster van 
gans dit kabaret haar ontslag inge-
diend. Fientje Moerman heeft er ge-
noeg van. Haar opvolgers mogen 
drummen. De subsidiekoek blijft 
voorlopig ongeschonden.

A STORE IS BORN
Reiswinkel wil een nieuw type reisorgani-
satie zijn met originele vakantieformules 
aan een correcte kwaliteit/prijsverhouding. 
Gegroeid uit de suksesvolle Internationale 
Liftservice van Taxistop - die jaarlijks 
duizenden mensen in samenwerking met BRT 1 
aan een goedkope lift naar het buitenland 
helpt, en intussen door de overheid wordt 
gesteund (uiteindelijk) - brengt Reiswinkel 
een bonte selectie reizen en vakanties die 
hoofdzakelijk geselecteerd worden uit bui-
tenlandse aanbiedingen, niet verkrijgbaar 
op de Belgische markt.

Na taxistop,inmiddels al wijd en zijd 
bekend, en de vlooiencomputer, een 
soort vraag-en-aanbod-computer die 
een eerder kort leven beschoren leek, 
start men hiér met een fris nieuw 
initiatief.

Plannen : stand-by systeem voor auto’s 
(Internationale Liftservice) tot vlieg-
tuigen en niet volgeboekte of geannuleer-
de vakantiereizen. Daarn-ast een uitwis- 
sellngssysteem voor woningen en vacantie- 
verblijven op nationaal en internationaal 
vlak. Kom maar de brochure halen.

1° Dit jaar wil het Kultureel Konvent van 
de R.U.G. (je weet wel, het orgaan dat 

alle kulturele officiële studentenverenigin-
gen groepeert, zoals mimegroep,toneel, 
foto, muziek...)eens werk gaan maken van 
een globale programmatie voor heel het 
jaar, i.v.m. kulturele activiteiten door 
het kultureel konvent zélf georganiseerd.

Het is d,e bed.oeling om met een groep men-
sen in de schoot van het Kultureel Konvent 
eens de koppen bij elkaar te steken en 
eens na te gaan welke optredens/voorstel-
lingen wij met het beschikbare budget kun-
nen programmeren voor het academiejaar 
1980- '81.

De bedoeling is om een tamelijk evenwich-
tig geheel van programma 's aan te bieden, 
en dan liefst manifestaties die elders 
niet aan bod komen, of die voor een andere 
groepering te zwaar op het budget door-
wegen.

Daarvoor zoeken wij mensen die wi.llen mee-
werken aan zo '*n programmatie-groep. Ieder-
een die goeie of schitterende of doodgewo-
ne ideeën heeft, of die vindt dat er aan 
het Kultureel aanbod in Gent nu iets scheelt 
te kort of te veel is, die is welkom, en 
wel op :

WOENSDAG 22 OKI. OM 20 U.in de BRUG

2° Dit jaar gaan wij ook verder met het 
democratiseren van de ingangsprijzen bij 

bepaalde manifestaties. Ten dien einde be-
staat bij ons de KK-tramkaart.
Zoals de naam het zegt, is het een kaart 
die voor meerdere manifestaties kan ge-
bruikt worden. Ze kost 100 frankskes en 
is te koop in het studentensecretariaat,
De Brug,of bij de voorzitter FK. Ze bestaat 
uit 4 afscheurbare strookjes, elk ter waar-
de van 25,- fr.
Wat kan je daar nu mee doen ?
- je kan films van de UFG/DAF (Universitai-

re film Gent/De Andere Film)gaan bekijken 
voor één of twee strookjes(25-50 fr.)

- je kan naar het Proka-toneel gaan(avant- 
gardetoneel) voor 2 strookjes.

- j e  kan naar het NTG gaan op maandagavond 
voor de lage prijs van 3 strookjes(75,-)

- en verder ook nog goedkoper naar alle 
manifestaties ingericht door het Kultu-
reel Konvent zelf.

3° Binnenkort komt in Schamper nog een voor-
stelling van de verschillende groepen bin-

nen het KK (voor zover dit nog niet is ge-
beurd in de info-brochure)
Alvast al dit :
- de mime-groep is begonnen op 14 okt.(MUG)
- de fotoklas ook op 14 okt.
- de zeefdrukklas begint voorlopig nog niet.
- Het GUST begint ook vanaf deze week.
Verdere informatie zal je later wel bereiken, 
en wel via ditzelfde kanaal : Schamper.

Groeten, pAT VIAENE

denken van onze goede relaties met Congo 
de enige én nuttige kolonie van ons 
kleinvaderland. We hebben daartoe het no-
dige beeldmateriaal over dit verre we-
relddeel op een -zeg maar- unieke wijze 
samengebracht, en dit speciaal voor onze 
vorst.

Want Hij is de Hoofdvertolker in het 
gebeuren en zijn persoonlijke Aanwezig-
heid zal ons, de Universitaire Filmgroep 

De andere Film Gent, persoonlijk beroe - 
ren en ook u hoelijk welgekomen zijn.

Verscheidene bezoeken van onze Vorst aan 
riante dorpen en landschappen van Bel-
gisch Kongo worden voor onze ogen geto-
verd. Dona Fabiola y Aragoz e.d. is daar-
bij ook aanwezig om het optreden van onze 
hoogheid kracht bij te zetten, de gewaagde 
curlisatietaak ter harte nemend.

Lieve lezers,

Hoe kan zoiets ? Heel eenvoudig. Het 
centrum voor positieve aanwending is 
een v.z.w. die met medewerking van bui-
tenlandse soortgelijke verenigingen, 
een net uitbouwt dat qua structuur veel 
gelijkt op de klassieke reisbureaus, 
maar qua prijs een stuk lager. En na-
tuurlijk vind je er reizen die je niet 
zomaar in elke reisbrosjure terugvind. 
Uitwisseling van huizen , appartemen-
ten of kamers in buitenland zogoed als 
in binnenland.

adres : Onderbergen 51 9000 GENT
open : werkdagen van 13 tot 19 u. 
telefoon : D91/ 23 41 54 
initiatief van centrum voor positieve 

aanwending (v.z.w.)

omdat onze allerbeminnelijkste vorste-
lijke hoogheid beter dan hartstoornissen 
verdient nodigt de universitaire Film-
club - De Andere Film Gent deze milde 
man uit als eregast (en eventuele spre-
ker) top haar openingsvoorstelling van 
het nieuwe filmseizoen, op 18 november 
ek. Gezien we -althans naar buiten toe- 
een'democratische organisatie' zijn 
willen we ook u deze enige gelegenheid 
tot aanschouwen zijner Vorst en evenzo 
Ega niet onthouden. U wordt dus ook ver-
wacht en vergast op deze manifestatie 
van, mogen we wel zeggen niet gering 
allooi. Het thema dat we in het banier 
voeren bij deze feestelijke aangelegen-
heid is (niet zonder weemoed) een her-

U ziet het, deze avond betekent een vlucht 
uit niet geringe dagelijkse beslommeringen 
en we heten u op 18 november eerstelings 
dan ook hartelijk welkom, in de hoop dat 
u op een deftige wijze, en welgemanierd, 
samen met onze vorst, zijn Ega en zijn en 
haar gevolg, als mede in aanwezigheid van 
vertegenwoordiger uit de culturele wereld 
van een stemmig programma zult genieten.

Uw correspondent. 
Rik SÎ

PS. Optreden van een neger.

S ß ieÄ ie  (& ie fa
Liefste Greta

pagina en vijftig Frank-j es voor de ver-
zendingskosten .

P.S. Heb je geen centjesjcfr. jobdienst

Je bent het zoveelste meisje in de rij der 
hopelozen die zich in eindeloos verdriet 
knieschurend tot het troostende schamper- 
tje richten.

Glimlach, want het zonnetje schijnt achter 
de schoorsteendamp! Wie immers heelde 
reeds duizenden hartepuistjes? Bij wie 
kon je beter aankloppen? (welke grapjas 
zei daar Knobby?)

Ook voor jou vonden we een zalfje uit 
onze medicijnenkast. Alles wat we van je 
verwachten is een poster voor onze front-

Mi jn naam is :

Ik woon te

...............................postnr.

de ........................ straat

IK stuur SCHAMPER 50 fr. of stort op 
001 - 0481260 - 22



N.V. VERHUIS
LOKALEN IN HET STUDENTENHUIS

Zoals sommigen al opgemerkt hebben, zijn 
er gedurende de vakantie een aantal wij-
zigingen aan het studentenhuis aange-
bracht. Oit betreft voornamelijk de tus-
senmuur, die op het eerste verdiep ge-
plaatst is. Het lag in de bedoeling, dat 
één van de lokalen voorzien werd als 
het Schamper-redaktielokaal en het andere 
als vergaderlokaal. Het oude Schamper- 
lokaal zou gebruikt worden voor de uit-
breiding van het lokaal van de voorzit-
ter van de Sociale Raad en voor de op-
berging van de dokumenten van het Vast 
Bureau en van de Raad van Beheer.
Nu is daar de laatste tijd nogal wat 
kritiek op gekomen, voornamelijk op het 
vlak van de beperking van de vergader-
mogelijkheid in het Studentenhuis. Bij 
hoogtijdagen werd het lokaal op de eerste 
verdieping opgesplitst in twee, wat nu 
niet meer mogelijk zou zijn. Het feit 
in acht genomen, dat deze kritiek ge-
deeltelijk terecht is, lijkt het mij 
het best de verhuis nog een*tijdje uit 
te stellen en eerst en vooral eens een 
Chopelijk korte] diskussie te plannen 
over het lokalengebruik in het Studen-
tenhuis. Ik zal hier alvast een aantal 
elementen naar voor brengen, die mijns 
inziens bij de diskussie betrokken moe-
ten worden.
Eerst en vooral is er de konstatatie, 
dat het huidig lokaal van de voorzit-
ter van de Sociale Raad te klein ge-
worden is. Oit brengt met zich mee, 
dat de informatie, die in dit lokaal 
opgestapeld ligt, niet praktisch bruik-
baar is bij gebrek aan een degelijke 
ordeningsmogelijkheid.

Een tweede element, dat mijns inziens 
bij de diskussie betrokken moet worden 
is de oude idee van het Studenten Infor-
matie Centrum CS.I.C.]. Er is vroeger 
een aanzet geweest tot uitbouw van dit 
S.I.C. op het gelijkvloers naast het 
sekre^ariaat. Dit is bij gebrek aan 
planning nooit verder uitgebouwd ge-
worden en in de loop van de laatste 
jaren in letterlijke zin geplunderd.
De Chernieuwde] uitbouw van het S.I.C. 
op het eerste verdiep in het oude lo-
kaal van Schamper lijkt één van de mo-
gelijkheden te zijn.
Een derde element in de diskussie is 
het feit, dat het zeldzaam is, dat op 
één en dezelfde avond vier vergaderin-
gen gepland worden in het Studentenhuis. 
Mijn konstatatie is, dat dit enkel het 
geval is, wanneer verenigingen hun ver-
gaderingen niet aankondigen in het loka- 
lenboek op het sekretariaat. Het is dui-
delijk, dat vergaderingen op voorhand 
gepland moeten worden. Indien het sys-
teem van inschrijven in het boek van 
de datum d I u s  het lokaal, dat men wenst 
terug ingevoerd wordt (het is in feite 
nooit afgeschaft], dat dan op het vlak 
van lokaal-gebruik er dan geen proble-
men meer zullen zijn.
Laat de diskussie nu maar losbarsten! 
Opmerkingen fzowel schriftelijk als 
mondeling] kunnen bij Hans Blok, p.a. 
Fakulteitenkonvent binnen gestoken 
worden. Van zodra er voldoende reak- 
ties binnengekomen zijn, stellen we 
een datum vast en dan kan iedereen 
zijn steentje bijdragen tot een betere 
interne organisatie in het Studenten-
huis .

❖

I knobby
* De betekenis van (min] -voordien was
I het ' + ' (plus]- is dat het nu andersom
* wordt dan zoals voorctien was.
* citaat professor C De Pelsmaeker.

Bij het begin van het nieuwe academie-
jaar wordt traditioneel een veldslag 
geleverd door de verschillende facul- 
teitskringen om hun ledenaantal op peil 
te houden. Dat niet iedereen geïnter-
esseerd is veelal normaal, maar de ge-
forceerde truukjes om de witte kaarten 
met blauwe opdruk te verpatsen roepen 
op zijn minst VRAGEN op.
Met zo kaarten kan je goedkoper naar 
TDs, goedkoper bier drinken op de can- 
tus en een uitgave krijg je zo in de 
bus geworpen. Dit is echter nog niets 
alles want deze mensen verkapen ook 
boeken.
St... Dit mag ik niet zeggen, want die 
handel is zo zwart als de baard van 
Sinterklaas. Niet alleen boeken die 
men normaal in de boekhandels kan 
kopen (tegen dezelfde prijs], maar ze 
verzorgen veelal zelf de uitgave van 
syllabussen.
De professoren worden op die manier 
verlost van hun deontologische plicht 
hun eigen cursussen te schrijven, en 
verplichten langs een achterpoortje 
de studenten lid te worden van een 
dergelijke organisatie.

Heel listig, want de voordeeltjes 
vallen op deze wijze langs de ver-
keerde kant van de tafel.

De prof en de faculteit gaan met 
de koek lopen, op de rug van de 
student met de pet.
Maar dit alles in heel kleine 
lettertjes. Onder ons dus....

%Daar stond weer zo'n geel wagentje op de 
%peoh-strook. Het was nu al het derde sedert ik
* op de E5 reed. Touring wegenhulp en de Vlaamse 
% Toeristen moesten er dringend iets aan doen.
% Ofwel kopen ze onopvallende wagens ofwel gaan
* ze die meteen herstellen. Maar ik hen het
f stikkend moe dat het precies altijd zij zijn 
% die 'en panne' liggen, staan, of zoiets.
£ Gelukkig dat er altijd een burger te vinden 
%is die hen wil helpen, anders werd het een 
% mooie troep langs de autobaan. Ik zie het zo 
£ voor me bij iedere praatpaal een wagentje. Ik 
1 heb me zelfs laten vertellen dat de praatpalen 
§ er precies staan voor dergelijke eenzaten met 
% de pet. Maar ik vergeet het liever. Dromen van 
$ de universiteit.RUG vijftig jaar nederlands.
X. Arm Vlaanderen als die nederlands is ! Her- 
% inner je je nog de laatste examenperiode ? Is 
$ het je ook opgevallen hoe de togadragers, ju- 
% bileumvierders, aperitiefjes mensen nog steeds 
X een taal hanteren die zelfs Willem de Zwijger 
X- zou doen tieren ? Heem nu de bovenstaande zin. 
X Letterlijk. Ik heb er nog voor de volgende we- 
| ken. Maar als jij er ken uit jouw syllabussen 
£ stuur ze dan gerust op, ik geef je een pint 
t per goeie ( de consumptiebonnen ligger ter 
X jouwer beschikking op de redactie van dit 
t weekblad). Dat sommige professors niet kun- 
X nen spreken oké, ze moeten ook hun geld ver- 
% dienen, maar dat ze niet kunnen schrijven...

X Ik hou van analfabeten
* en van een appelsien
X van kleine groene boterbloemekes
* en van de top tien
% U allen avé voor het komende seizoen. Gij 
| zijt met velen en das niet goed. Maar af- 
X vallen en doodgaan zit toch in't bloed.

C. RAAR

Hans Blok

X* X* XX- XK----- UK-----*v—  — yy

HOSTE SABBATTINI PANTOMIMETHEATER----

"NEMO"

Duitse clown en mime 
Op zaterdag 18 en zondag 19 telkens 
om 2Ou / tel : 091/25.62.57 . 
Plaatsbespreking noodzakelijk.

Die präzis durchmischte Typisierung 
die scheinbar zufällige nuance, die 
dem Character die unverwechselbaren 
Schärfen gibt, das ist Nemos grosse 
s t ä r k e .

'X croniqueur.
> K .. X X--------X K-------- M K-------- XK --------

STUDIUM GENERALE---------------------

Op dinsdag 21 oktober om 20uur in 
auditorium C (A.Z.) spreekt Prof. 
Cliquet over hoeveel kinderen we 
zullen hebben.

Midzomernachtsdroom van Shakespeare.NTG 
Een hedendaagse vertaling van een eeuw-
enoud stuk. Voor liefhebber van klassiek 
toneel én voor liefhebbers van modern to-
neel. Skakespeare in de 20°eeuw gezet. 
Compleet met minifiets en Bo Derek-kap- 
sels. Slechts twee weken opvoering. Niet 

uitstellen dus.

VRIJDAG 17.10 
seldersoep of pap
doradofilets met champgnons en tomaten 
lassagne met ravioli

MAANDAG 20.10. 
kervelsoep
varkensgebraad arlésienne 
mosselen in roomsaus

DINSDAG 21.10. 
seldersoep
hamburger met princessebonen in zure 
saus / alternatief : macaronie

WOENSDAG 22.10. 
groentensoep (ha) 
kip met appelmoes 
lever provençale met tuinkers.

DONDERDAG 23.10. 
tomatensoep
wienerschnitzel ratatouille 
paëlla

Mare De Bruine PVC

- X «  X V  X K  M X- a « ------------ M K  X « ----------- 'MK ------- ~X

even noteren!!
IN TE VULLEN DOOR DE TITULARIS :
Naam en voornaam van de titularis . STUDENT ..............................................................

Adres : .................................................................................................................................................

Verzekeringsorganisme : ............................................. Inschrijvingsnr. : ..............................
Vak voor- I 1 ----- ------ ------
behoudon
aan de V .lj  111 | 11 11 1 1 I M 1 I 1 M

G E T U IG S C H R IF T  V O O R  V E R S T R E K T E  H U L P

Naam en voornaam van de patiënt :
T itu la ris - Echtgenote - Kind - Ascendent (1)

Gen e skundiye code Datum Bestemd voor de V I.

Raadplegingen - Bezoeken

(2 ) ........................................................................
Andere prestaties

maandaa: 18u tot 20u
dinsdaa f 1 5 u  17u
woensdag: 14u 
donderdag :10u 
vriidaa: 10u

17 u
13 u op afspraak 
13 u

STUDENTENARTS

IN  HET PSYCHOLOGISCH A D V IE S  AAN STUDENTEN RUG

kantienberg 38, gent te l: 21 29 61

(Handtekening)

Ontvangen de som van : terugbetalingstarief

A R E N A ----------------------------------------

"CHICAGO"

muzikale vaudeville over sensatiepers 
en corruptie van het gerecht, toen de 
grote 'gangs' nog de scepter zwaaiden

Ja, ook ik wil voortaan smakelijk eten 

Ik neem daarom een abonnement op S...

Mijn naam en adres is:

(en dit nu heel tijdelijk

voor slechts 50fr)

EffiaSt-Pietersnieuwstraat 45 
ASLK 001 - 0481260 - 22

vrijdag 17 en zaterdag 18 om 20ul5 

"Helene en ik"

van woensdag 22 tot en met zaterdag 
25 elke avond om 20ul5 
Dit stuk wordt opgevoerd door 'Teater 
den Acht

N T G ------------------------------------------

Midzomernachtsdroom telkens om 20u.

(A Midsummer N ight's Dream) 

van William Shakespeare (1594) 
regie : Jean-Pierre de Decker 
decor en kostuums :
Andrei Ivaneanu 
muziek : Herman Streulens 
belichting : Jan Gheysens 
vertaling : Dolf Verspoor

Za Zo
15h

Ma Do Vr

OKT 11 12 13 16 17

18 19 20 23 24

25 26

MMO-TOESIEL

van 6 tot 9 op 100 MHz FM

EN N ATU U R LIJK  KAN JE  STEEDS ELKE DAG MET JE  STU-
DIEPROBLEMEN EN PERSOONLIJKE M O EILIJKH E D EN  TERECHT 
OP HET PAS,PSYCHOLOGISCH A D V IE S  AAN STUDENTEN,VAN 
JU  TOT I2u30 EN VAN lAu TOT 17u30.

KULTUREEL KONVENT------------------------

"GENTS UNIVERSITAIR STUDENTENKOOR"

Het studentenkoor herneemt zijn weke-
lijkse zangherhalingen elke dinsdag-
avond en dit van 8 tot 10 uur.
De artistieke leiding is in handen 
van de L il Ignace van het conserva-
torium hiet in Gent.

Plaats : H.I.K.0. aan de hoek Rozier 
en St. Hubertu s s t r a a t . Dedeelname is 
gratis en volledeg vrijblijvend. 
Notenleer is nuttig maar niet nood- 
zakelij k .
Verdere inlichtingen /

Rudy DeMets 

Harelbekestraat 70 
Tel : 22.97.21.


