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happening 19
W OENSDAG ST. PIETERSPLEIN

Doodgaan is geen pretje, en zeker niet 
in het Gentse A.Z.
Want daar heeft men een voortdurend 
gebrek aan lijken. Toegegeven, liever 
dat dan een teveel aan lijken, maar 
anderzijds heeft dit tekort een merk-
waardige kunstgreep doen ontstaan.

□ m opgenomen te worden in het AZ moet 
men een papiertje ondertekenen waarin 
men zich accord verklaart met de prijs 
én het 'huishoudelijk reglement. Wat 
dat dan ook moge wezen.
Maar geen nood, van zodra je het onder-
tekend formulier afgeeft krijg je dit 
'huishoudelijk reglement' in handen.

Met daarin een nogal lugubere bladzijde 
vol artikels.

Kortweg : een lijkopening wordt uitgevoerd 
wanneer het nuttig lijkt. Gf anders gezegd 
niet de patiënt beslist, maar de dokter.

Het lijkt wel lijkeroof ?
Gelukkig zijn er nog de drie uitzonderin-

gen.

Primo mag de patiënt zelf naar de centra-
le receptie zijn ongenoegen gaan melden. 
Een hele troost als je het bed niet uit-
kan.

Secundo mag de patiënt ook nog zijn arts 
aanspreken. Nu kan elke dokter je vertel-
len dat het merendeel van de patiënten 
ofwel denkt 'mij zal het niet gebeuren', 
ofwel er eenvoudig niet over durft praten 
Over dood zijn spreek je niet.

En dan is er nog de derde mogelijkheid.
Als de patiënt zelf niets kan zeggen of 
al gestorven is kan de familie het experi-
menteren door studenten nog tegengaan. 
Klein probleempje is dat zij geen huis-
houdelijk reglement hebben gekregen. Zij 
hebben er geen flauw idee van !

Niet de patiënt beslist over zijn eigen 
lijf. De dokter bepaalt wie opengelegd 
wordt en wie niet. Lijkeroof dus.
Maar ja, Vesalius deed het ook in zijn 
tijd. En die kreeg er een standbeeld 
voor.

Goetmaeckers

danswedstrijd
Het Senioren Konvent is vorige week naar 
Saturday Night Fever gaan kijken, heeft 
de middentent omgebouwd tot een danspaleis 
en legt nu een grootse, unieke, en onverge-
telijke danswedsrijd in. John Travolta als 
jurylid en de overwinnaar krijgt een prijs 
uit de handen van de FK voorzitter.
Solo’s en duo's mogen het vanaf 21 uur 
wagen.

v o lk s d a n s
Een gerenomeerde volksdansgroep geeft 
initiatieles. Op universitair niveau.
Aldus : de klompen aangebonden en de 
strikken in het haar. Volksdans om 
14 uur in de Grote Tent, een mobiele 
Rode Kruis-post is paraat.

Give Buzze
Dé sfeerbrenger van de happening van 
vorig jaar in de Blandijnl Wie er toen 
niet was, heeft wat in te halen. Wie er 
wel was komt zeker terug. Een samenge-
raapt zootje instrumenten gaf tot ieders 
verbazing een fantastisch swingend con-
cert in een nokvol auditorium E. Dit jaar 
pakken ze het grootser aan: de grote tent 
om 19 uur.

K l a p  band
Ze hielden van de Beatles, dweepten met 
hun klassieke vorming maar met de jaren 
kwam ook de wijsheid. Een jonge Antwerpse 
groep ontstond met technisch perfecte 
hedendaagse hits,hier en daar doorspekt 
met eigen nummers. Antwerpen kent hen al 
lang, Gent beefde even tijdens de happening 
van vorig jaar. Samen met de Give Buzze 
Blues Band waren zij dé revelatie.
Om negen uur in de grote tent.De Klapband.

D. I .S .C .O .
Disco-bar met een ondankbare taak. De 
Klapband doen vergeten met drie platen-
draaiers is ook niet alles.
Zo rond elf uur legt Ivan de eerste plaat 
op.

fi lm(s)
Cinéfielen kunnen doorlopend in de kleine 
tent terecht. Van 13 u tot 3 u in de morger 
komen films aan bod die reeds eerder in 
het commercieel circuit te zien waren, 
en nu, door de tand des tijds, in de ver-
geethoek geraken. Wij hebben het lijstje 
gezien en het is de moeite.
Deze lijst zal pas bekend gemaakt worden 
op de woensdag zelf.

cent -jes
Eén prijs voor alle manifestaties, de 
kaart is de ganse dag geldig.
160 frank op de dag zelf, 140 frank in 
voorverkoop en 100 frank na 9 uur.

Grote Tent

14.00 volksdansgebeuren
19.00 Give Buzze Bleus Band
21.00 Klapband

en disco-bar achteraf

Middentent

14.00 middagoptredens
17.00 Zjef Vanuytsel
18.00 Ed Kooyman 
19(45 Theater Symptoom
21.00 Danswedstrijd

Kleine tent
films van 13u tot ...

Z j e f
We hebben beloofd braaf te zijn en geen 
vooroordelen te hebben en op deze aankondi-
ging enthousiast te doen.
Bon. Zjef is een Vlaamse zanger, met een 
Vlaamse groep en zingt Vlaamse liedjes

Net zoals alle Nederlandstalige zangers 
heeft hij, naar het voorbeeld van Vader 
Abraham, een baard, een gitaar en Het 
Heilige Vuur van het Schone Vlaamse Lied.
In de middentent om 17 uur.

middagfeest
Een kroesje met de vreemdste groepjes.
Om er enkele te noemen :
Het Coba project met Gabriël Bral geeft 
een show met mime en ballet en dergelijke. 
NIX (de naam zegt het al) is een Brugse 
groep die a la Pink Floyd decibels pro-
duceert .
Ergens nog een groep uit Sint Amandsberg, 
en Sint Genosius Vijver aan de Nete, en 
naar alle waarschijnlijkheid dé Vlaamse 
meisjesformatie 'The All Lovables' uit 
Poellekapelle.

Het middag-optreden in de middentent start 
om 2 uur, en smakelozer dan het middag-
eten in de Brug kan het niet zijn.

We hebben beloofd braaf te zijn en geen 
vooroordelen ts hebben en op deze aankondi-
ging enthousiast te doen.
Bon. Ed is een Vlaamse zanger, met een 
Vlaamse groep en zingt Vlaamse liedjes 
die geregeld in de Vlaamse top 10 komen.

Net zoals alle Nederlandstalige zangers 
heeft hij, naar het voorbeeld van Vader 
Abraham, een baard, een gitaar en Het 
Heilig Vuur van het Schone Vlaamse Lied.
In de middentent om 18 uur.

buiten
Op het plein mag men gratis touwtrekken en 
zaklopen. En moest het sneeuwen dan voor-
ziet het programma een interuniversitaire 
confrontatie.

Sym  p to o m
Het is evident dat theater symptoom geen 
theater brengt. Nee, geen toneel maar 
om de revolutie levendig te houden te-
midden van deze decadente, geldverspillen- 
de uitbarstingen van lust en genot brengen 
zij serene cryptische revolutionaire 
liederen.
In de middentent om 10.45u.

m e n u
Kipperoomsoep.

Varkensmarengo met erwten en wortelen. 
Spaghetti bolognaise.

v r i e z e n
Geen nood, metershoge blazers staan in 
alle tenten opgesteld. Laat je pull en 
je pruik dus maar thuis.



De redactie van schamper, ons aller geliefd 
blad, vroeg mij, als nieuwe voorzitter van 
het KK, voluit Kultureel Konvent van de 
Rijksuniversiteit een artikel te plegen 
over welke richting wij wensen in te slaan 
met ons overkoepelend organisme.

kultuurpolitiek-consum ptif

Voor een kultuurinstelling als het cultur 
reel konvent is het natuurlijk zeer moei-
lijk een concrete kultuurpolitiek te gaan 
voeren, omdat cultuur nu eenmaal zeer moei-
lijk programmeerbaar is.

Mensen moeten cultuuruitingen bijwonen en 
het heeft weinig zin iets te programmeren 
dat helemaal niet aanslaat, of anders is 
het gewoon kulturele egotripperij.

Wij hebben echter wel de mogelijkheid, en 
we willen die gebruiken ook, om vernieuwin-
gen in het kultuurleven (consumptief cul-
tuurleven dan] , vanuit een bepaalde basis 
vertrokken een kans te geven, als ze ons 
veelbelovend lijken.

Het voordeel van het cultureel convent is 
dat het niet altijd winstgevende activitei-
ten moet inrichten zodat minder aanslaande 
programmaties toch doorgang kunnen vinden. 
Wel voeren we een zogenaamde kultuurpoli-
tiek. Door doelbewust bepaalde manifesta-
ties niet in te richten : we draaien bvb. 
géén films die in de exclusiviteitszalen 
al verschijnen, promoveren ook niet het 
werkelijk klassieke toneelstuk en richten 
bvb. ook geen popconcerten in. (niet dat 
we niet graag pop horen, doch enerzijds is 
er al genoeg en anderzijds wordt pop toch 
te veel gereduceerd tot een louter consu-
meren van wat de ster ten tonele brengt, 
wat voor opvoeringen van klassieke muziek 
ook geld trouwens, en nog in grotere mate, 
daar zij een vervreemdend effect teweeg 
brengen : het brengt emoties ten tonele die 
enkele eeuwen geleden wel konden (hoofs-
heid om een extreem voorbeeld te nemen], 
maar dat nu niet meer kunnen.]

üm dit stuk over de kultuurpolitiek die we 
voeren in verband met het verschaffen van 
consumptieve manifestaties kunnen we bvb. 
zeggen dat het KK zich niet bezig houdt 
met dezelfde dingen als het ministerie van 
kuituur dat ‘slechts gevestigde en reeds 
stsrvende cultuur in leven houdt met kunst-
matig hoge subsidies en geschenken, maar 
doelbewust kiest voor luik "experimenten” 
dus nieuwe of vernieuwende kuituur of kui-
tuur van de basis die in de hogere klassen 
geen serieuze kans heeft gekregen om open 
te bloeien, doch wel volkskultuur is.

IK PAS
'waarom ben ik steeds de zwijger'
'neen, aan mij zullen ze niet komen’
'hoe moet ik dat nu weer vragen’
'iedereen is kwaad op mij'
'ik wil wel eens zeggen hoe ik je vind'
'op het examen weet ik het wel maar kan hel 
niet gezegd krijgen’
'ik heb ook een idee maar wie zal er naar 
luisteren'

Ik wil er wat aan doen.

Kortom: vat krijgen op mezelf in mijn om-

gang met anderen

IN GROEP KAN JE DIT ALLEMAAL VAN MEKAAR 
LEREN. Elk heeft wel iets wat hij de ander 
kan bieden, waar hij sterk in is en de 
ander wil mee helpen. Daarom richt het 
PAS ( Psychologisch Advies aan Studenten] 
een cyclus in rond SOCIALE VAARDIGHEDEN.

Voor wie?

De groep is bedoeld voor studenten die wil- 
len omgaan met zichzelf en de ander, die 
zich willen trainen en oefenen in nieuw 
gedrag waar zij zichzelf goed bij voelen, 
zich in herkennen.

Hoe wordt er gewerkt?

Er wordt gewerkt met wat ieder van de groef 
zelf beleefd en meemaakt in zijn dagelijkse 
situatie. Er is genoeg tijd om in te oef-
enen, door situatietraining, gesprekjes 
met twee, werken met tema's die ons bezig-
houden, leren kiezen, roltraining...
Er is tijd tussen de sessie’s om te toets-
en in de dagelijkse situatie, om alzo 
steeds zicht te hebben of we nog goed zit-

ten .

waar: in het PAS
kantienberg 38 Gent 
foon: 212961

data: vier woensdagavonden
26 nov.,3,10,17 december 

en een weekend voor follow-up in fe-
bruari

begeleiding: luk labeau
geert schacht

inschrijving: PAS telefonisch of persoon 
lijk

deelname: gratis.

KELTERUL*
k u ltu u rp o lit ie k -  a c tie f

Wij gaan er ook vanuit dat cultuur niet 
alleen een consumptief gebeuren kan en mag 
zijn. Aan de universiteit wordt nu steeds 
slechts één functie van de mens tot wer-
king geprikkeld, terwijl de creatieve ver-
mogens helemaal niet worden aangesproken. 
Wanneer we uitgaan van een maatschappij-
visie waar iedereen kan participeren en 
actief deelnemen aan het politieke leven, 
dan houdt dat ook in dat mensen zich als 
persoonlijkheden helemaal ontwikkelen.
Dat houdt, naast expressie, praat- en 
vergadertechnieken ook het tot ontplooi-
ing komen van creatieve vermogens in.

Om dit te korte verantwoordende stuk samen 
te vatten, kunnen we stellen dat de mens 
geen cultuurwezen kan zijn, zolang hij 
zelf ook geen cultuur produceert. We zijn 
tot nu toe altijd in een consumptieve rol 
gedwongen, er moeten kansen geschapen wor-
den om dit te doorbreken.

Het is natuurlijk wel gemakkelijker cultum 
te consumeren en de psychologie heeft daar 
ook al antwoorden en verklaringen voor ge-
vonden : men zou immers opkijken naar wat 
men zelf niet kan, naar vermogens die ande-
ren hebben ontwikkeld, maar die men bij 
zichzelf verloren zag gaan. Hetzelfde geldt 
ook voor voetbal en popmuziek : bewondering 
voor iemand anders, zonder dat je eraan 
denkt dat ook jijzelf tot zoiets in staat 
bent, ware het niet dat die neiging door 
bepaalde opvoedkundige structuren steeds 
maar onderdrukt is geworden en geleid in 
de consumptieve banen.

Daarom dat wij proberen via ons systeem van 
werkgroepen mensen actief zelf dingen te 
laten doen, wat meerdere voordelen biedt, 
zoals de eigen creativiteit tot uiting 
te laten komen, en het ook samen met 
anderen in overleg ter bespreking te kunnen 
voorleggen (een functie die oa ook door 
het PAS is ingezien-, als middel tot inte-
gratie van moeilijk contact nemende studen-

ten] .

voornem ens

1. Eerst en vooral wensen wij dus natuur-
lijk de werking van de afzonderlijke

culturele werkgroepen in het KK zo goed 
mogleijk te laten doorlopen, met de nodige 
financiële middelen, propaganda en onder-
linge afspraken.

Dit geldt dan ook voor vólgende groepen :

- MUG (mime]
- UFG (unief-film]
- GUSK (Koor]
- Fotoklas
- Zeefdruk en werkgroep vormgeving
- Jazzcombo
- GUST (straattoneel]
- en eventueel terug GUT (toneel]

Dit houdt in dat er per jaar (burgerlijk 
jaar] een bepaald budget wordt toegekend 
dat slechts in beperkte gevallen zal over-
schreven worden, en dit in afspraak met 
de andere werkgroepen in de algemene ver-
gadering van het KK.

Aan die regel zal zoveel mogelijk worden 
gehouden, en dit ondervindt nu het GUT aan 
de lijve vermits ze voorlopig zijn ge-
schorst. De nodige soepelheid zal natuur-
lijk wel altijd moeten gehanteerd worden.

2. Ten tweede wensen wij terug aan een 
actieve cultuurpolitiek te gaan doen,

en het KK zelf als een centrale instelling 
terug uit te bouwen met een volwaar-dige 

functie van 'programmeren van cultuur’ 
(maar dan niet te overlappen met bestaande 
theater en andere instellingen].

- Daarvoor zullen alle progressieve cul-
tuuruitingen of organisaties in het Gentse 
zoveel mogelijk gesteund worden, bvb. door 
de inkomprijs te verlagen (en zo meer 
volk aan telokken ] of ze te helpen in-
richten. Dit geldt oa (niet limitatief] 
voor : - Proka toneel

- WIM
- stichting Logos
- de andere film

Zo komen bvb. in de volgende maanden het 
Quartetto Cedron naar Gent in samenwerking 
met het Masereelfonds , ook John TCHICAI 
i.s.m. WIM, een citarspeler waarschijnlijk 
(Subroto Roy Choudhury) en verder nog tal-
loze anderen.

-Dan wensen wij ook dat het KK zelf als 
centrale instelling initiatieven neemt.

Verder proberen we ook de toegang tot be-
staande cultuurmanifestaties zoals in het 
verleden te vergemakkelijken.
Vroeger gebeurde dit steeds door middel van 
de KK tramkaarten te koop in het studenten-
secretariaat waarmee je voor 50 fr. naar 
Proka kunt, voor 25 naar UFG-DAF (de andere 
film] en voor 75 naar het NTG.
Vanaf dit jaar willen we dit systeem uit-
breiden door het propageren van het cultu-
reel jongeren paspoort (CJP]. Dit kost 
slechts 100 fr en geeft je recht op talloze 
kortingen, een gratis tijdschrift en vermin-
deringen op abbonementen van andere tijd-
schriften. Het wordt verkocht in alle ASLK 
en NIM (nationaal investeringsmaatschappij] 
kantoren en binnekort in het studetenmilieu.

Daartoe werd. in het KK reeds een programma- 
tiegroep in het leven geroepen, die de 
programmaties in dit academiejaar moet 
coödineren. Deze werkgroep te arm aan leden 
en daarom verzoeken we dringend daarvoor 
contact op te nemen als je ideeën had, 
adres onderaan of in het- studentenhuis.

Volgende week verschijnt daarover de verant 
wcording (waarom het CJP belangrijker 
vinden uvb. dan de algemene gangbare 
studentenkaart] en verkoopspunten.

- Ook wensen we te komen tot een concrete 
uitwisseling tussen de verschillende u- 
niefs . Met het Stuc te Leuven zijn al 
contacten gelegd, bvb. voor uitwisseling 
van eigen (toneel-] producties enz., en 
andere universiteiten zullen ook volgen.

Zo. Tot daar ongeveer een overzicht aan 
wat er aan concrete punten te wachten 
staat. Je zal er binnenkort wel meer van 
horen, en eens je de affiches ziet, of 
uitnodigingen in de agenda van Schamper 
dan weet je hoe laat het is.
Wat schamper betreft, van ons mag je daar i 
ook altijd en stipt een uitvoerige bericht-
geving in verwachten. Waardoor dan ook 
aanbeveling om dit blad te lézen.

Reacties op dit artikel zijn altijd wel-
kom om het studentensecretariaat of bij 
schrijver dezes...

Er wordt dan een afspraak met je gemaakt 
voor een GESPREK waarin we samen nagaan 
wat zo een groep voor je kan betekenen, 
wat je wil , waaraan je hoopt te werken. 
Dit om alles dan in een gepaste te vorm 
te gieten zodat je jezelf heel duidelijk 
ziet en waarmee je tevens aan de anderen 
aangeeft hoe we samen met jou kunnen werker

Tot daar dan maar.

-Verder zullen wij mensen met briljante 
ideeën om vernieuwing te brengen in de 
cultuur te Gent, of manifestaties willen 
doorgang zien vinden, die anders moeilijk 
kunnen, dolgraag steunen en dit onder 
volgende vormen :
- helpen organiseren 

(bijdragen in de onkosten]
- zelf organiseren als de persoon of ver-

eniging er niet toe instaat is.

PAT VIAENE 
voorzitter KK 
IJKSTRAAT 9 
9000 GENT.

met nostalgie naar onze betreurde 

Rik Van Nuffel

STRIP

Vanaf volgende week start Schamper met 
zijn eigen strip door Bruno, onze huis- 
tekenaar.

Eerst en vooraf de voorstelling van de 
figuren. Zoals u al ziet maatschappij-
kritisch en op hoog intellectueel niveau. 
Het zou anders Schamper niet zijn.

Protagonist is zijn assistent. Een poli-
tieke benoeming al zal hij datzelf nooit 
toegeven.

Raakpunt van beiden is de dochter van de 
prof, tegelijkertijd de zachte plek van 
ons aller assistent. Sproetjes en alle



één dok ter (voor de  prijs van tw e e )
IN LEID ING

De alarmklok i.v.m. s 'lands financiën wordt 
al enkele jaren geluid. Met Martens IV 
is het niet beter gesteld dan met de rege-
ring Martens III, op enkele franjes na. De 
blauwe kleur is er wel uit maar alle andere 
formaties hebben een donkere blauwe strook 
in hun eigen embleem ingelast. Kwestie van 
de krisis met de geijkte middelen te lijf 
te kunnen gaan. De kankergezwellen zitten 
zowel in de sociale zekerheid, de werkloos-
heidsuitkering de tewerkstelling van de 
vrouwen enz... En de regering wil in enke-
le ingrepen de gezwellen weg werken. Maar 
de eerste vraag luidt toch wat is de diag-
nose en zijn we er zeker van dat ze juist 
is. Logisch vloeit daar dan een zogenaamde 
therapie uit voort. En met de krisis is 
het net zoals met ziekteverschijnselen.
Men beweert paardemiddelen bij de vleet te 
hebben. Maar is het puur toeval dat bij 
sommigen nooit een ziektebeeld kan gediag-
nosticeerd worden? De verschillende socio- 
professionële groepen (nvdrj om niet van 
klassen te spreken] moeten daarom niet op 
de ontleedtafel gelegd worden. Laten we 
eerst eens een en andere fraaie toestan-
den aan de RUG uit de doeken te doen. Op 
voorhand kunnen we de academische overheid

Bij voorbaat kunnen we de academische over-
heid geruststellen dat geen verzinsels zul-
len ter sprake komen.
Het eerste toneel van de vuile was van de 
RUG omvat een viertal bedrijven. Het een 
al epischer dan het ander. Achtereenvolgen 
komen aan bod:
1) de dubbele wedden voor geneesheren in 
het AZ.
2) de privaatpraktijk van de geachte vast 
benoemde doctoren in het AZ
3) de cumuls van het onderwijzend personeel 
44 de wedden van professoren en aanverwante

En nog vele tonelen zullen het levenslicht 
zien. Maar we zullen tot op het laatste 
moment twijfelen om het kind een naam te 
geven. Voorlopig houden we het bij de 
vuile was.

DUBBELE WEDDE
Alle universiteiten die zichzelf respecte-
ren hebben een academisch ziekenhuis. Die 
spitsbedrijven i.v.m. geneeskunde zijn ver-
bonden met de medische faculteiten.
Het AZ te Gent is al een hele tijd goed ver 
zorgd geworden door de academische over-
heid. Dat proces zette zich dit jaar ver-
der door. De minister van Nationale Opvoe-
ding heeft in feite de deur open gezet .
Hij vond dat het hoog tijd werd om een de-
finitieve regeling uit te werken voor de 
vergqeding die niet getarrifieerd waren

Het medisch korps ging onmiddellijk een 
licht op. De medische raad nam op aanvraag 
van de directie raad van het AZ het heft in 
handen en sneed diep in het financiële vlee: 
van de inkomsten van de RUG. "Bij het op-
stellen van het ontwerp heeft de medische 
raad er zich vooral om bekommerd de full- 
timefunctie van alle specialisten geneeshe-
ren en tandartsen te bevorderen. Een derge-
lijke full-time kan de werking van het AZ 
slechts ten goede komen. Een facet hier-
van is het toekennen van een vergoeding aan 
geneesheer-specialisten en licentiaten- 
tandheelkunde die werkzaam zijn in het AZ 
en die naast hun universitaire functies 
belangrijke service leveren op het gebied 
van de ziekenzorg.”
Het ontwerp zelf:
Het ontwerp, opgemaakt door een kommissie 
ad hoe, werd verder uitgewerkt door de me-
dische raad.

Op 3 december 1979 keurde'de directieraad 
van het AZ het ontwerp goed. Kernpunt van 
de zaak is dat de vastbenoemde geneesheren 
en tandartsen die full-time werkzaam zijn 
in de klinische en medische-biologische 
dien-sten van het AZ de dubbele wedden 
zouden ontvangen. Ook de directeur-genees- 
heer en de geneesheren-specialisten beho-
rende tot de UGD en geïntegreerd in de in-
terne kliniek ontvangen eveneens de kli- 
niekvergoeding (dit is de dubbele wedde].
Als voorwaarde wordt gesteld dat de betrok 
kene dan moeten verzaken aan elke vorm van 
gehonoreerde of bezoldigde nevenactivitei-

ten .
"De lucratiefste keuze kan gemaakt woraen 
tussen een dubbele wedde en een privaat 
praktijk. Voor sommige zal de keuze niet 

zo moeilijk te maken zijn.
Aan dit ontwerp zitten nog een paar angels 
waaraan niet voorbij gegaan kan worden.
Zo zal de financiering van de dubbele wed-
de (in de tekst eufemistisch substantiële 
kliniekvergoedingen genoemd] gebeuren door 
procentuele afhoudingen op de bruto inkom 
sten van de diensten. Het percentage van 
de afhoudingen wordt om de vijf jaar be-
paald op voorstel van de Medische Raad. 
"Genoemde vergoeding kan tot de helft of 
tot een vierde worden terug gebracht of 
worden opgeschort bij te geringe financië-
le bijdrage van de betrokken dienst.
Zo staat het in de tekst te lezen. Wat 
duidelijk de weg effent voor de verscher-
ping van de prestatiegeneeskunde. Meer 
prestaties, meer labo-onderzoeken om toch 
maar geen daling van de extra-wedde met 
zich mee te brengen.

Want "de kliniekvergoeding wordt met 50% 
verminderd indien de bijdrage van de 

dienst gedurende het afgelopen jaar,min 
der dan 50% doch meer dan 35% bedraagt van 
het totale bedrag van de kliniek- en 
wachtvergoedingen dat aan het personeel 
van de dienst in hetzelfde jaar werd uit-
betaald ."

Een verlaagde of opgeschorte vergoeding, 
kan later weer tot 100% opgevoerd wprden, 
als er meer geld in het laatje komt.
De uitbetaling van de dubbele wedden ge-
schiedt maandelijks.En "teneinde de gere-
gelde uitbetaling van de kliniekvergoeding 
en te waarborgen wordt 75% van het gemid-' 
deld saldo van de inkomsten van de dienst-
en, vastgesteld op 31 december van de ja-
ren 1977-78-79,voorafgenomen en gereser-
veerd .

ARGUMENTATIE
De Medische Raad oordeelt dat de betrokke-
nen tekort gedaan worden voor hun 'dienst-
verlenende functie’."De permanente urgen-
tie- en wachtdienst kan slechts in stand 
worden gehouden dank zij de klinische ac-
tiviteiten van een uitgebreide staf vastbei 
noemd en tijdelijk medisch en tandheelkun-
dig personeel."Dat heeft,aldus de betrok-
kenen,geleid tot een wanverhouding tussen 
de wijze waarop de geneesheren en tandart-
sen worden vergoed voor hun onderwijsfunc-
tie en het ontbreken van enige redelijke 
vergoeding voor hun zorgen-verlenende 
functie.
Op basis van diezelfde argumentatie zou-
den leden van het onderwijzend personeel 
van andere faculteiten analoge voorstellen 
kunnen ontwikkelen.
Een tweede reden die aangevoerd wordt is 
het verhinderen dat bekwame geneesheren 
hun heil buiten een onderwijsfunctie zou-
den gaan zoeken.Men wil een 'brain-drain' 
voorkomen.Maar geen enkele allusie wordt 
gemaakt op het al dan niet schandalig 
karakter van luxepraktijken van specialis-
ten.Een buiten-financiëel uitgangspunt 
wordt in de argumentatie gehanteerd.
Een derde reden is het gekende burenruzie- 
gedoe omdat andere universitaire instellini 
gen sommige extra-vergoedingen betalen 
(VUB tot maximaal anderhalf keer de wedde, 
UCL en UIA tot een dubbele wedde enz.], 
vinden de betrokkenen dat ze gediskrimi- 
neerd worden en minstens op gelijke voet 
behandeld dienen te worden.

RvB
De Raad van Beheer behandelde gans deze 
kwestie op 17 APRIL.Na een lange diskussie 
waarbij ook prof. Kint (AZ] aanwezig was 
(kwestie van het eigen voorstel te kunnen 
verdedigen] werden verschillende amende-
menten ingediend.Voorhet principe van 
toekenning van kliniekvergoedingen stemden 
21 voor,1 tegen bij 2 onthoudingen.Op de 
vraag of aan niet-medici (academisch ge-
schoolden, verplegers, verpleegsters ,analys- 
ten) verbonden aan medische teams een even 
grote vergoeding toegestaan kan worden, 
werd negatief beantwoord.Acht stemmen voor 
7 stemmen neen,terwijl 7 leden zich onthou 

den (let op:in de Raad van Beheer tellen 
de onthoudingen als neen stemmen.]

Na nog een reeks amendementen werd op het 
nippertje dan toch nog gestemd over con-
creet de dubbele wedde.Met 9 ja stemmen, •
7 neen stemmen bij 6 onthoudingen,werd voo] 
het afsluiten van de vergadering de dub-
bele wedde weggestemd.

Maar een tijd later kwam de kat op de 
koord.De Medische Raad werkte in allerijl 
een alternatief uit nl. slechts 90% van de 
wedde als vergoeding.Reeds op 5 mei 1980 
gaf de directieraad van het AZ reeds een 
gunstig advies...
Op de agenda van de Raad van Beheer van 23 
mei kwam het agendapunt van de dubbele 
wedde niet voor.Geen nood echter.Bij het 
openen van de zitting bleek dat rector 
Hoste wegens dringende redenen het voor-
alsnog op de agenda plaatst,en daarenboven 
bij prioriteit wil behandelen.Hoste heeft 
zich gewillig bij de neus laten nemen 
door de kaste van de geneesheren-specia-
listen van het AZ.
Met 11 stemmen voor,6 tegen en drie onthoui 
dingen besliste de Raad van Beheer het 
voorstel van de 9D% bij te vallen...
De laatkomers of de afwezigen op de verga-
dering behoorden bij de stemming op 16 
april bij de tegenstemmers (de studenten 
waren op tijd).

Kostprijs:
Bij alle OP en WP leden,die in aanmerking 
kunnen komen,voor de extra-wedde van100% 
werd een rondvraag gedaan.Op 117 formu-
lieren werden er 91 beantwoord.4 OP leden 
en 19 WP leden weigerden te kiezen voor 
de dubbele wedde,kwestie van hun'privaat-
praktijk niet te moeten laten schieten.
De onkosten bij het invoeren van een dub-
bele wedde voor 28 OP leden en 40 wp 
leden komen neer op 83.587.764 fr.Gemid-
deld dus een slordige 1,2 miljoen extra; 
waarvan dan 10% afgaat.De tijd van de 
gouden eieren is dus nog niet voorbij. 
Wordt vervolgd met het verhaal rond de 
privaat-praktijk binnen en buiten het AZ.

Paul Geeraert.
aooooooooooooooooooooooaoooc

jeugdw erk loosheid m isty
Eind juni waren er in de Gentse regio 
zowat 20.0D0 mensen onder de 25 jaar 
werkloos. Dit is zowat 1/3 van de dop- 
bevolking.
Nu, eind oktober zijn daar een pak 
schoolverlaters bijgekomen.

Alarmerende cijfers dus, als we daarbij 
nog rekening houden met het feit dat er 
in de periode 74-78 ruim 5.0D0 arbeids-
plaatsen verloren gingen. En de toekomst 
ziet er niet rooskleuriger uit , alle 
vooruitberekèningen spreken over ruim 
een half miljoen tegen 1985,wat neerkomt 
op ruim 55.D00 werklozen voor Gent-stad 
alleen al.

Meer van dergelijke onheilspellende cij-
fers vind je in de pas verschenen brochure 
van het Gentse comité tegen de jeugdwerk-
loosheid.

Een 7-tal jongerenorganisaties vormen 
samen een eenheidsfront tegen de jeugd-
werkloosheid. Uitgaande van de slechte 
situatie van de jongeren op de arbeids-
markt, en de dreigende gevaren die die 
jongeren boven het hoofd hangen ivm hun 
recht op dop, besloten de abvv jongeren 
de mja, de jongsocialisten, sjw, kjb, de 
jamclub en de vvs-svb een kampanje op 
touw te zetten om de bevolking in ’t 
algemeen en de arbeidersbeweging in het 
bijzonder te sensibilizeren rond de 
problemen van de jeugdwerkloosheid.

We menen dat in de komende tijd een 
dergelijk initiatief van bijzonder be-
lang zal zijn. De regering vindt immers 
dat besparingen op de dop nodig zijn.

Waarschijnlijk zullen de eerste slacht-
offers nu de vrouwen zijn, maar niets 
garandeert dat in de komende maanden 
de jongeren ook niet zullen getroffen 
worden , door verstrakking van de regle-
mentering.

Hoorden we niet al voorstellen als 
verlengen van wachttijd voor school-
verlaters (nu 75 dagen), het beperken 
van het aantal maanden dat men als jonge-
re zou kunnen doppen, het doen terugval-
len van de -18jarigen op het kindergeld, 
enz...?Voorstellen die van de kant van 
de burgerij komen. We verzetten ons daar-

tegen en eisen het votwaardig recht op 
dop voor iedere jongere, dus zonder 
wachttijden, zonder verscherping van de 
reglementen...

Nu al begint men met de verstrakking van 
die reglementen. Recentelijk werd 
in Gent iemand geschorst, die nog nooit 
gewerkt had, op basis van zogenaamde lang-
durige werkloosheid. Dit is duidelijk 
een precedent, en onaanvaardbaar; 
het gaat immers niet op de slachtoffers 
van de krisis nog eens te straffen, terwijl 
de ware schuldigen (de patroons die niet 
meer investeren, en dus geeen nieuwe 
arbeidsplaatsen scheppen) vrijuit gaan.

lont

Een nieuw initiatief van het komitee 
in onze sensibiliseringskampanje is de 
tournee die we doen met de theaterwerk- 
groep de Lont. Met hun niuewe stuk ”’t is 
geen werk", trekken wij mee en begeleiden 
de nabespreking bij dit stuk over jeugd-
werkloosheid .
In de loop van de maand januari 1981 plan-
nen we een grootse happening tegen de 
jeugdwerkloosheid, maar daar hoor je later 
nog meer over.

Mensen die meer interesse hebben voor de 
brochure van het komitee, kunnen die 
bekomen bij de verschillende organisaties. 
Konkreet dus ook bij VVS-studentenbeweging, 
St. Pietérsnieuwstr. 45 (De Brug), tegen 
de prijs van 20 fr.

De première van het stuk van de Lont, 
gaat door op vrijdag 14.11 om 20 uur 
in de Zaal van Eyck, Lange Kruisstr. 4. 
Kaarten in voDrverkoop kan je tegen 80 fr. 
krijgen in het studentensekretariaat De 
Brug, St. Pletersnieuwstr. 45, Gent.

Ambras.Anti Fascistisch Eront en Pour 
organiseren:

MISTY IN R00TS in concert

Misty is een reggaeband van 9 Jamalcaanse 
muzikanten die in Londen wonen en zich 
imet een aantal andere bands verenigd heb-
ben in de "PE0PLE UNITE Community”.
Het is de bedoeling van People Unite om 
los van het commerciële circuit platen te 
produceren, te distf’'>'hiiP'ron pn v/nnral in 
gans Engeland Rock against Racism concer-
ten te organizeren.Daarnaast zijn er enke-
le Misty leden aktief in het organiseren 
van zwarten in de getto's (vooral Southall 
om zich beter te verdedigen tegen aanval-
len van het racistische Nationaal Front 
(Bindingen met Ku- Klux-Klan en onze 
Vlaamse VM0) en de politie.Dit was o.a. 

de reden waarom de politie een inval deed 
op 24 april 79 in het People Unite Center 
waarbij materieel werd vernield en drie 
leden van Misty gewond werden,waarvan 
één (de manager Carence Baker) levensge-
vaarlijk.
Misty in New Musical Express:"Omdat we 
niet bereid waren hun laarzen te likken, 
vonden ze het nodig om hetgene waarmee we 
bezig wareb te vernietigen."

Misty trad op in 1979 op het eerste Anti 
Eurosongfestival ingericht door Pour te 
Brussel.
Misty in Pour:"Wij vinden het Eurosong- 
fe.stival stront van het systeem en het

doel van het systeem is Eurovisie te ge-
bruiken om de mensen dom te houden.Daarom 
zijn we blij dat er eindelijk iets tegen 
georganiseerd wordt.”
Bij die gelegenheid werden live-opnamen 
gemaakt,die deze zomer in samenwerking 
door Pour,CAFIT en People Unite werd uit-
gegeven.De plaat zal te koop zijn tijdens 
het optreden.

Aangezien M-*sty een van de militantste 
reggaebands is van het ogenblik vonden

Ambras en het Antifascistisch Front Gent 
het de moeite om ze naar Gent te halen, 
zeker in het kader van het internationaal 
opkomende racisme en fascisme.

Na de bomaanslagen van Bologna,Parijs en 
Munchen en de provokatiebetoging van VMD 
tegen de gastarbeiders te Antwerpen moet-
en alle anti-fascistische en anti-racis- 
tische krachten zich verenigen om de 
zwarte terreur te stoppen.
Voor het optreden van Misty draaien we de 
film:"Black Brittanica” van David Koff.
Het is een door de BBC geweigerde docu-
mentaire over diverse vormen van racisme 
in Groot-Brittanië.Een revolutionaire pro-
test- en aktiekreet van de zwarte bevol-
king. Doorspekt met reggaemuziek van o.a. 
Steel Pulse.De film drukt de mensen met de 
neus op de hrde feiteno.a. het brute po- 
litiegeweld tegen de zwarten en dat was 
voor de Britse TV-officiëlen iets te veel.

Na Misty:grote reggae-rock fuif

Voorverkoop:100 fr.(voor het ganse gebeur-
en) in Music Man,waar de plaat te koop is. 
Kassa:140 fr.

hom o-toneel
Blood Green (letterlijk vertaald 'Een 
bloederige scène') wordt binnenkort in 
Gent gebracht door het Londense homo- 
toneelgezelschap de Gay Sweatshop. In 
de voorbije jaren heeft de groep een 
aantal wereldvermaarde stukken (oa The 
Dear Love of Comrades) voor het publiek 
gebracht die alle de (homo-)sexualiteit 
als centraal thema hebben.
Het verhaal speelt zich af in de toekomst 
maar geworteld in de huidige realiteit en 
in onze gevoelens tgo het staatsapparaat 
en vooral de medische industrie.
Louise en Brian brengen hun laatste dagen 
door in een grote, bouwvallige serre ergens 
in Engeland dat net uit de puinen van de 
Grote Ecologische Ramp herrijst. Ze heb-
ben heel wat betere dagen gekend die ze 
op elegante wijze opnieuw proberen op te 
roepen. In principe kan niemand de broei-
erige serre in, behalve dan drie toevallig 
passerende vreemdelingen. Eén van hen is 
arts, en alle drie komen ze uit afgelegen 
streken met verschillende seksuele rolpa-
tronen. Daarmee is de sfeer geschapen. Een 
analyse van rolpatronen gekruid met humor 
en sarcasme. Voor de hoofdpersonen worden 
de begrippen 'correct','natuurlijk’ en 
'normaal’ aanhoudend door mekaar geschud 
en afgetast.

Proka 'Zwarte Zaal' Academiestraat dinsdag 
2 december 20.30u.
Plaatsbespreking aldaar Tel 091-235231 
of bij de CEL 091 254929.



De staalbonzen Kunnen gerust zijn.
Door toedoen van een nieuwe trend, het 
opvallend consumeren van roest(vrij) 
stalen KeuKengarnituur in genrefilms 
als 'The Shining’ en 'Halloween', zal 
men de centen van het Claes-verdict 
gericht Kunnen inversteren.
Van 'The Shining' gesproKen. Geen ratio 
Kon de Kassamevrouw -als behartigster 
van de zaKenbelangen van het Calypsoconcei 

concern- vermurven. Met je studentenKaart 
'79-'80 Kon je niet aan de studentenprijs1 
90 fr., binnen. Je dient de normale (?)
130 af te doKKen, wat resoluut geweigerd 
werd. Je stortingsbewijs dan, vroeg de 
figuur in het glazen hoKje. Net of je 
bent een permanent en mobiel documentatie-
centrum (I.K. voor controlerende fliKken 
en vooral RijKswacht, bankKaart...)
It’s a free contry En 130 B.F. is téveel.

’Halloween' is coming soon ! Deze weeK, 
op het juiste uur (22.30 u) Komt Carperi- 
ters thriller in de SKoop. Ingenieus en 
suggestief wordt dize Kleine Kristalnacht 
op uw aller gemoed'afgevuurd. Aanbevolen 
Verder staat er in SKoop (20;00u) de

reprise (1000°) van J.Tati’s ’Playtime’ 
op het programma. Een ongemeen grappige 
KlassieKer over DE mens in confrontatie 
met de verworvenheden van DE moderne 
wereld.

gen andere nieuwigheid is Andreï TarKovsKy 
zijn 'STALKER' (1979], om 22.00u geprogra- 
meerd. Uit twee uur durende epos heeft 
net als zijn bizarre productie 'De 
Spiegel' menig polemieK bij de heren 
filmcritici uitgeloKt. TarKovsKi wordt 
namelijK als dissident in de USSR ter-
zijde geschoven (en ineens) maar in 
'het westen' dus ooK Vlaanderen -alle 
wolven huilen in het vernielde bos- als 
'een groot cineast' omschreven. Daarbij 
wel de bedenKing dat als ze TarKovsKy zó 
goed vinden waarom gaan ze dan niet bij 
hem wonen.

RiK S.

,Een recent portret van de eregast op de
openingsvoorstelling '80-'81 van de 
Universitaire Filmgroep - Den anderen 

Film Gent (20/11)

H u t s e p o t
De studenten die zetelen in de huidige 
menucommissie werden vorig jaar aangesteld 
als lid van de Kommissie door de Sociale 
Raad.
Slechts drie studenten hadden zich 
Kandidaat gesteld : nl. Geert Roossens , 
Jan van BraecKel en Werner Deganseman. 
Verder bestaat de menuKommissie uit de 
hoofdKoKs Antjon en Vaneechoutte, de pro- 
ductiechef Denis en de beheerder Van Espen. 
Notte en Huyghebaert.
Op de maandelijKse vergaderingen wordt de 
voorbije maand beëvalueerd en de maaltij-
den van de volgende maand besproKen op 
gebied van afwisseling, voedingswaarde, 
uitzicht enz...
Het niet-culinaire aspect wordt echter 
niet uit het oog verloren : aandacht wordt 
besteed aan de wijze van bediening, de 
snelheid, de omgeving, de prijs enzovoort. 
OoK hij Kan Konstructief meewerKen aan de 

verbetering van de studentenrestaurants 

door gebruiK te maKen van de groene idee-
ënbus (er is er één in elK restaurant). 
Uitschieters in gunstige zin waren : 
doradefilets met champignons en tomaten, 
KippefriKassee met tuinKers, gentse sto- 
verij met sla en tomaten, KalKoenroulade 
met archiducsaus; forel met gesmoorde prei 
forel met vermouthsaus.
Minder goede menu's waren spaghetti en 
loempia.

Geert Roosens 
Jan van BraecKel 
Werner de Ganseman

Fretre
De Braziliaanse bevrijdingspedagoog PAUL0 
FREIRE Komt op 15 november in Brussel de 
Koning Boudewijnprijs voor ontwiKKelings- 
samenwerKing in ontvangst nemen (de wegen 
van de bougeoisie zijn ondoorgrondelijK). 
Paulo Freire is beroemd en berucht zowel 
door zijn geëngageerde praKtijK van 'con- 
scietization' van analfabeten in Brazilië 
als door zijn boeKen 'Pedagogie van de 
VerdruKten' en 'Cultural Action for Free- 
dom ’ .
Opvoeding als subversieve Kracht dus.
In elK geval, Freire is op 17 november 
in Leuven te bezichtigen op uitnodiging 
van de KUL en de Vereniging voor Verenigde 
Naties.
Om 10 u is er een meer intieme Konferentie 
in het Huis van Chièvres, Groot Begijnhof 
te Leuven (voertaal Spaans en Portugees).

Dp ruimer publieK gericht is wellicht de 
zitting om 15 uur in de Promotiezaal van 
de Hallen te Leuven, met als voertaal 
Engels.
Allen daarheen dus, vervoer zelf te orga-
niseren .

Het regende. En in Amerika hadden ze 
vier jaar reagen voorspeld. Het zou 
er niet op verbeteren. Een gewapende 
proletarische revolutie zou al eens 
van pas komen. Maandag. Deze week 
had hij geen tijd. Hij sprak.

'Nee maar, zeg es, waarom doe je het ?' 
'Tja, ik, nee, ik niet alleen... ’
De ander vond het moeilijk uit zijn 
woorden te komen. Bonzo was een harde. 
En zijn oordeel was belangrijk. Héél 
belangrijk. Vooral op de morgen. Op 
je nuchtere maag kwam hij keihard aan.

'Wel, waarom ?'
'Sinds ik bij Schamper ben, bis ik 
niet meer. ’
Het was eruit. Hij veegde zijn neus af.

Bonzo keek de ander recht in de ogen. 
'Primitief, zo sprak hij, 'hopeloos 
amateuristisch. Weet je als het aan 
mij lag smeet ik de helft eruit. ’
Hij klopte met zijn pijp op tafel en 
bedacht dat Chroetsjov toch maar een 
barbaar was.
'Niemand is onmisbaar. De andere mogen 
blijven. '

'Jamaar... ' ,probeerde de ander.
'Niks te maren, hoe wil je discussiëren 
als je voortdurend je eigen mening weer-
geeft ?

Bonzo kreeg een Keltische colère en 
ging recht op zijn stoel staan. De 
ander vond het maar penibel.
'Primitief. Amateur. Ondermaatse. ' 
Zwaaiend met de rechtervuist stevende 
hij naar de deur en klapte ze achter 
hem dicht.

De ander zuchtte verlicht tot da deur 
terug een eindje openging en Bonzo zijn 
hoofd er tussen stak.
'En je kolommen staan schêéééf !' 
Gelukkig kwam toen de reclamespot.

C.Raar
croniqueur

onbegrijpelijk voor 
de meesten.

S cn ee /

NTG-----------

De advertentie

(L’lnserzlone)
van Natalia Ginzburg (1964) 
regie : Jef Demedts 
decor en kostuums :
Karina Lambert 
belichting : Jan Gheysens 
vertaling : Hugo Claus

THEATER P0EZIEN-

CALYPSO GENT--------
14.11 t.m. 20.11 
7aa1 1 : The Shining 
Zaal 2 : Gloria 
Zaal 3 : Flying High

Tussen de tanden Verdi fluiten Bach

première op zat; 22.11 Dienstencentrum 

Gentbrugge, 20.00 u.

THEATER VERTIKAAL-

CALYPS0 CINE CLUB---------------

14.11 t.m. 20.11

Zaal 1: : Casanova
Zaal 2 : Fearlen Vampire Killers

De Caraibische Zee 
van René Verhuzen
vertoningen zijn er elke wo om 20.15 
Let op: er wordt gespeeld in een nieuwe 
zaal: huidevetterskaai 
zaal: huidevetterskaai 40 Gent 

tel: 25.40.61

SKOOP-
FRANS MASEREEL FONDS-

tAùnm wm

MENU-----------------------------------

mandag 17.11 
wortelsoep
ambassadeur met erwtjes op zijn frans 
varkensrib met rooie kool

dinsdag 18.11 
erwtensoep
kippefrikassee met tuinkers 
vis met spinazie in roomsaus

woensdag 19.11 
kipperoomsoep
varkensmarengo met erwten en wortelen 
spaghetti bolognaise

donderdag 20.11
groentensoep
nasi-goreng
rundsbegraad met schorseneren

vrijdag 21.11 
poreisoep of pap 
gegratineerde macaroni 
braadworst met erwten

(k d c

AFF - Ambras - Pour------------------------

Rallye-concert op 17 nov. "Misty in Roots" 
in concert zaal Cercle 20.00h. 
kaarten: voorverkoop 100 fr (music man) 

kassa 140 fr

JAZZ----------------------------------------

Drie bekende Gentse formaties (Cotton 
City Jazz Band, Rudy Balliu Society 
Serenaders en Lazy River Big Band) in 
het Internationaal congrescentrum in 
het Citadelpark van Gent.
Aanvang20,30u. Prijzen 150 voor studenten, 
250 fr. voor de rest.
Reserveren is aan te raden. Op Info- 
toerisme E3-E5 Graaf van Vlaanderenplein 
op het zuid.

KLASSIEK----------------------------------

Brahms, Louis de Meester en Strauss door 
het nationaal orkest van België o.l.v. 
Georges Octors.
Koninklijke Opera Gent. 17 november 2Ou. 
Prijzen van de kaarten van 25fr tot 100 
voor studenten. Voor de rest het dubbele. 
Reservatie tel 091/23.41.52.

FUIF-------------------------------------

di 18 nov. in de Cercle fuif van de 2de 
kan PPW ter financiering van de musical 
van de FPPW.
aanvang 21u; ingang 50 fr.

INTERUNIVERSITAIR SP0RTT0RN00I-------

woensdag 19 november van 14u tot 18u. 
Handbal, voetbal, basketbal (dames en 
heren), volleybal (dames en heren). 
Met Leuven, Brussel, Antwerpen

van 14.11 t.m. 20.11

Zaal 1 : 20.00 u. Playtime 
22.30 u. Halloween

Zaal 2 : 19.30 u. Film in verlenging 
22.00 u. Stalker

zondag 16 nov. 10 u 30
Aperitief Panelgesprek "Theater en Samen-
leving" mmv Arca, Arena, NTG, Vertikaal, 
Vieze Gasten en Jan Temmerman als modera-

tor.
Bovenzaal Olivier Twist - St-Baafsplein 

Gent.

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

Bemard Benoit (Bretoens gitarist) 
do 18 nov. Aud. D Blandijn 
kaarten: voorverkoop 80 fr (in studenten- 

resto's en Medisch Huis) 
kassa 100 fr.

KUL, VUB, UFSIA, RUCA en RUG betwisten 
handbal, besketbal en voleybal voor dames 
en heren in het Univ.Sportcomplex Water- 
sportlaan 3.
En voetbal op het Universitair Sportsta-
dion Noorderlaan 10.
Woensdag 19 november van 14 tot 18 u. f


