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Jef Maes en Paul Geeraert, door studenten 
verkozen voor de raad van Beheer, weigeren 
nog naar die raad te gaan.
De studentenvakbond, waartoe zij behoren, 
zal niet meer opkomen bij de volgende ver-
kiezingen .
In hetvolgende artikel leggen ze zelf uit 
waarom, (nvdr)

boycot
Vorige week verscheen in Schamper een ver-
slag van K.Bostoen en W Van der Berghe o- 
ver de raad van Beheer waarin geïnsinueerd 
wordt dat de twee VVS-SVB verkozenen hun 
verantwoordelijkheid ontvluchten door de 
vergadering van die Raad niet meer bij te 
wonen. Koen en Wouter zouden hierdoor alleer 
de verdediging van de belangen van studenter 
op zich moeten nemen. Alles hangt er natuur-
lijk vanaf wat ge hieronder verstaat.

Verloochenen we de stem van diegenen die 2 
jaar geleden voor ons kozen door de beslis-
sing weg te blijven uit de vergaderingen en 
de volgende verkiezingen te boycotten?
Zeker niet, en wel om de volgende redenen.

Van in den beginne hebben wij zéér duidelijk 
onder het motto ’geen bureaucratie maar ; 
strijd' gesteld dat we slechts zouden par-
ticiperen aan de raad van beheer op een con-
testerende manier. We hadden daar grondige 
redenen voor, om er slachts één te noemen 
(de waslijst is te lang) : de fundamenteel 
ondemocratische samenstelling ervan.

12 proffen vertegenwoordigen 280 kiezers 
4 WP’ers 1216 kiezers
2 ATP’ers 4672 kiezers
4 studenten 10532 kieners
3 politiekers O kiezers
3 vakbondsvertegenwoordigers O kiezers
3 werkgevers O kiezers

Omgerekend beteknt dit dat 1 stem van 1 
prof in de verkiezingen de waarde vertegen-
woordigt van 113 studentenstemmen, 100 ATP 
(technisch personeel)-stemmen en 13 WP (we-
tenschappelijk personeel)-stemmen.
Een supermeervoudig kiessysteem, dat wij 
niet willen erkennen.

Om te bewijzen dat we de'kontesterende par-
ticipatie’ steeds op principiële manier ge-
voerd hebben, geef ik hierbij letterlijk 
uit het verslag van de Raad van Beheer uit 
januari, citaat dat tegelijkertijd klaar 
stelt waarom wij ons zo dikwijls onthielden 
of tegen stemden :
'Wij stellen eerst en vooral het ondemocra-
tisch karakter van de RvB aan de kaak :vb. 
280 professoren bezitten twaalf stemmen, 
terwijl 11.000 studenten slechts 4 verte-
genwoordigers hebben. Een algemeen super-
meervoudig verkiezingssysteem dus3 waarin 
men -na de gebeurtenissen van ’68- probeert 
de studentenbeweging te incorporeren en ze 
mee 'verantwoordelijk’ te stellen voor het 
beleid, daarom onthouden we ons principieel 
over alle beleidsopties, stemmen we enkel 
vóór als het in het directe belang is van 
de studenten of van de medebegunstigde ge-
ledingen in de universiteit (bijv. het tech-
nisch personeel) , proberen we wel de hier 
opgedane informatie te gebruiken naar de 
studenten toe.
Ten tweede zullen we zeker niet voor de 
benoeming of bevordering van lesgevers en 
begeleiders van studenten stemmen. Goedkeu-
ring betekent immers in dit geval fiat gever 
voor jaren (meestal zelfs tot de op-pensieer,

stelling) zonder dat de studenten nog de 
mogleijkheid hebben om tot controle op of 
ontslag van lesgevers over te gaan op in-
houdelijke of vormelijke criteria. De stu-
denten hebben immers nog steeds niets te 
zeggen over de lessen die ZIJ ten slotte 
moeten volgen'.

Nu hadden we reeds vroeger besloten om een 
bilan van onze werking in de raad van beheer 
voor te leggen aan de algemene vergadering. 
Oit is dus gebeurd. En vrijwel unaniem (met 
slechts één stem tegen) gaf men de opdracht 
om vanaf nu de raad te boycotten. De twee 
belangrijkste argumenten waren :

1. Er is werkelijk'>niets te rapen voor de 
studenten wegens de té nadelige krachts-

verhouding. De proffen (uitgezonderd de prof 
De Grève) spelen duidelijk de rol van ini-
tiatief nemende, reactionaire belangengroep. 
Daarbij kunnen ze rekenen op de onvoorwaarde 
lijke steun van de 3 ondernemers. Dit bete-
kent dat ze slechts 2 stemmen meer nodig 
hebben om hun wil door te drukken.
Die vinden ze bijna altijd bij de politieker 
of soms... bij enkele WP'ers (wetenschappe-
lijk personeel) of studenten.
Konkreet betekent dit dat er bijvoorbeeld 
wel geld is voor loonsverhoging van 90% 

voor een kliek dokters in het A.Z., ter-
wijl er 'wegens geldgebrek’ moet bezui-
nigd worden in de sociale sector.
Argumenten tegen zulke zaken is slechts 
preken in een woestijn: door VVS regle-
mentair ingediende agendapunten worden 
nooit behandeld, men negeert gewoon onze 
tussenkomsten, goeie voorstellen halen 
nooit een voldoende meerderheid.

2. De studentenbeweging is in het algemeen 
te zwak georganiseerd om voortdurend 

door acties druk uit te oefenen om een 
gunstige besluitvorming af te dwingen.
Het besluit om met VVS deel te nemen aan 
de Raad van Beheer-verkiezingen is genomen 
temidden van de 10.000-acties, toen leek 
de studentenbeweging machtig genoeg om 
bepaalde beslissingen te forceren. Nadien 
is dat echter allemaal snel afgebrokkeld. 
Nochtans zou dit de enige mogelijkheid ge-
weest zijn om iets te bereiken.

Boycot dus,... maar zeker niet uit gemak-s 
zuoht. Zoals hoger gezegd blijven we vanaf 
nu weg van de vergaderingen, en daad die 
niet zo 'extreem links’ ligt als sommigen 
willen voorstellen aangezien het ook de 
ACV-vertegenwoordiger veel te gortig werd. 
Ook hij blijft weg...
Begin maart zullen we symbolisch ontslag 
nemen. Voor die gelegenheid willen we een 
brochure maken die de werkelijke (vuile) 
was van de raad van Beheel wil buiten 
hangen. Daarna beginnen we een uitgebreide 
bewustmakingscampagne over de raad, om de 
studenten te overtuigen hun stem niet uit 
te brengen.

wouter en koen 
blijven draaien.

Welke strategie je aanneemt tov de RvB hangt 
natuurlijke af van je principiële standpunt. 
Zoals de rector het zo duidelijk stelde in 
een intervieuw met Het Nieuwsblad 11.:
"Wat mijn ervaring met de Raad van Beheer 
betreft: voor een deel sta ik er positief 
tegenover, sommige studentenvertegenwoordi-
gers doen aan degelijk beheer. Anderzijds 
keur ik de houding van sommige studenten ze-
ker niet goed,die tegenstemmen of zich ont-
houden. Er zijn steeds twee tendenzen, zij 
die bereid zijn mee te werken en zij die 
niet bereid zijn. Dat handt meestal af van 
de politieke overtuiging van de vertegen-
woordigers ."

Beide kollega’s willen inderdaad ’degelijke 
beheerders’ zijn en hebben nooit een prin-
cipiële afkeuring tov de ondemokratische 
samenstellign of werking van de raad van

(vervolg blz. 2)
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1. verdubbeling wachttijd tot half jaar
2. tweedezitter kan slechts in april doppen
3. 'langdurige'werklozen zullen honger

krijgen.

Een tijdje geleden werden een aantal af-
gestudeerden door het RVA verwittigd dat 
hun recht op dop slechts 2 maanden later z 
zou ingaan. De reden hiervoor is verstren- 
ging van de toepassing van de RVA-regle4 
mentering. Tot voor kort aanvaardde het 
RVA dat de wachttijd voor NUHD en unief- 
studenten inging in augustus.

Dit is logisch, aangezien de meeste stu-
denten reeds na de 1°zit werk beginnen te 
zoeken en enkele onder hen reeds aangewor-
ven worden.
De interpretatie van artikel 124 werd kort 
geleden zo gewijzigd dat de studies slecht 
als beëindigd worden beschouwd als men het 
diploma behaald heeft. Nu wordt het stil-
aan traditioneel dat de RVA poogt, in op-
dracht van de regering en patronaat om zo-
veel mogelijk mensen hun werkloosheidsuit-
kering te ontzeggen of te verminderen. 
Thesissers en.2° zitters zijn de sigaar.

Deze maatregel gaat gepaaro”met een-voor- 
stel tot de verlenging van de wachttijd 
voor schoolverlaters tot 150 dagen (ipv 
de huidige 75).
Gecombineerd wil dit zeggen dat een 2° 
zitter slechts in april zal kunnen doppen 
of als BTK-er of tewerkgestelde werkloze 
aan het werk zal kunnen gaan. Gezien de 
hoge werkloosheid zal een groot deel van 
deze mensen erdoor getroffen worden.
Een derde klaaskado van Hartens IV is de 
drastische vermindering van dopgeld voor 
’langdurig' werklozen.
Na twee jaar werkloosheid valt men als 
inwonende op 4D%, als alleenstaande op 
50% van het gewaarborgd minimumloon.
Deze twee jaar-termijn wordt met vermeer-
derd met x aantal keer drie maanden, waar-
bij x staat voor het aantal jaar dat men 
al gewerkt heeft.
Kortweg is dit alles een overlevingsgaran- 
tie. Dit raakt vooral de jongeren, die 
wegens de structurele crisis moeilijker 
aan werk geraken en dus ook geen uitstel 
krijgen voor de gewerkte jaren (zie hier-
boven, nl. de 3 maanden-regeling), en 
samen met jongeren, ook vrouwen en onge- 
huwden.
Deze laatste voorstellen werden met kracht 
door de regering en de patroonsorganisatie 
bepleit op de Nationale Arbeidsconferentie 
De vakbeweging mag er nog over discussië-
ren maar... Hartens verklaart om de haver-
klap dat de regering hoe dan ook haar plan 
zal doorzetten.

Enig resultaat : een delegatie wordt don-
derdagmorgen ontvangen door een kabinet-
chef van De Wulf (minister van tewerkstel-
ling). Een duidelijk voorbeeld van hoe men 
aktievoerders in het overleg probeert te 
vangen.
Een dergelijk gesprek kan dan ook niet los-
staan van een gecoördineerde aktie van de 
betrokkenen. Daarom probeert het commitee 
zoveel mogelijk jongeren te organiseren 
tegen die maatregel. Scholieren, studenten, 
doppers, jonge werkers.

Ook in Leuven, Antwerpen en Brugge wordt 
aan de opbouw van een gelijkaardig kommi- 
tee gewerkt. In Gent is het alvast de be-
doeling enerzijds een front op te bouwen 
tegen de regeringsvoorstellen en anderzijd: 
de vakbeweging te overtuigen de regerings-
maatregelen globaal te verwerpen. Als te-
genvoorstel stelt het Gents aktiekommitee

- behoud van dop voor iedereen
- onmiddellijk recht op dop voor iedereen
- geen verlenging van de wachttijd
- tegen de werkloosheid : 36uren week

De regeringsvoorstellen zijn een slag in 
het gezicht van de jeugd. Het is dus be-
langrijk dat zoveel mogelijk mensen de 
eisen van het kommitee onderschrijven en 
meewerken aan acties.

Ben je als tweede zitter of thesisser ge-
troffen door de maatregel van het RVA neem 
dan kontact met ons op (E.Temmerman, Vrij- 
dagsmarkt 10 tel 091/254447.
Wil je meer informatie over het kommitee, 
dan is er bij ons de brochure over jeugd-
werkloosheid te verkrijgen.

Het Gents kommitee tegen de 
jeugdwerkloosheid.

- W S
- SJW
- -HJA
- ABVVjongeren Gent
- KJB Gent
- jongsocialisten

kontactadres E.Temmerman
Vrijdagsmarkt 10 
9000 Gent
tel; 091/254447.

Hartens, ook jongeren zetten hun plan door. 
In het Gentse vonden reeds een aantal 
jeugdorganisaties dat er moest gereageerd 
worden. Het Gents Komitee tegen de jeugd-
werkloosheid organiseerde enkele prikacties 
aan het RVA en op de Koornmarkt.

Haandag werd het buro van de RVA-inspec- 
teur Demoor bezet. De maatregel wordt niet 
ingetrokken, zelfs niet voor diegenen die 
door de RVA fout geïnformeerd werden bij 
hun inschrijving en dus bij terugwerkende 
kracht onder de maatregel vallen.

Aan de schurftige dief die dinsdagmorgen 
onze cassetterecorder stal en misschien 
zijn zieltje terug wit wil krijgen.

Zou je de ontroerende vriendelijkheid 
willen tentoon spreiden op een discre-
te manier de recorder terug te zetten ? 
Woensdag en donderdag zijn we vast en 
zeker niét in het redactielokaal. Een 
reden om het te doen kunnen we je niet 
geven. Maar misschien het kleine beetje 
broodnodige eerlijkheid__

de redactie



vervolg van biz. 1

Beheer uitgesproken. Hun 'voorstel tot een 
uniforme procedure bij de behandeling van 
een- benoeming tot lid van het onderwijzend 
personeel’ maakt dit duidelijk. Hun moti-
vatie is dat het nog te vaak voorkomt dat 
'plichtbewuste raad van Beheer-leden enkel 
door aanspreken van kommisieleden zich een 
goed oordeel kunnen vormen.' Ze willen daa-
rom dat overal uniforme kommisie's worden 
opgericht die dezelfde samenstelling hebben 
als de Raad van Beheer; 'als richtlijn voor 
de onderlinge aantallen studenten, WP en ATP 
gelden de verhoudingen in de Raad van Beheer 
nl. 2 studenten-, 2 WP- en 1 ATP-stemmen.
De proffen krijgen er dan vijf. Maw erkent 
men door dit voorstel de totaalondemokrati- 
sche samenstelling van de raad van Beheer 
(zie hoger], en dit is nog frappanter als 
men weet dat de faculteitsraad van de Lette-
ren en Wijsbegeerte reeds lang dit principe 
doorbroken heeft door in de praktijk de 
helft van de stemmen aan de studenten te ge-
ven in zulke kommissie's.
Dat ze dan ook de RvB geen strobreed in de 
weg willen leggen bewijzen nog de volgende 
2 voorbeelden: toen VVS'ers de raad van Be-
heer van maart bezetten om op die manier te 
verkrijgen dat eindelijk eens een motie van 
ons (dit keer tegen numerus klausus) zou wor 
den behandeld, werden zij al even hysteriscl 
kwaad op ons als de ergste proffen; en ook 
toen het ATP, het WP, de vakbonden en de 
WS-studenten de vergadering van oktober 11. 
verlieten om te verhinderen dat het voorstel 
van de rektor ipm zichzelf in de plaats van 
WP'er te benoemen tot RUG-vertegenwoordiger 
voor de VLIR'zou kunnen gestemd worden, ble- 
•ven beiden braaf zitten bij de proffen: de 
vergadering van de raad van Beheer mag niet 
gestoord worden-

Een' niet-principiële anti-Raad van Beheer 
houding leidt echter tot de zotste stem-
mingen. Minstens telkens één van hen keur-
de de weddeverhogign van 90% voor de AZ-dok- 
ters goed, stemde vóór zelfbenoeming van 
de rector voor de VLIR of keurde een voor-
stel van ons af om de bezuiniging op de so-
ciale sektor (3 miljoen frank) door over-
plaatsing van de Dienst voor Studieadvies op 
die begroting ongedaan te maken,enz...
Welke houding je aanneemt tov de raad van 
Beheer meedraaien of kantesteren, hangt na-
tuurlijk af van je politieke overtuiging en 
je idee over studentenbelangen verdedigen. 
Maar als ze ons één voorbeeld kunnen geven 
van eeen wérkelijke verwezelijking, die 

reële tastbare resultaten afwerpt, in de 
raad van beheer, doen wij ’chapeau’.

Wij kennen er geen, en hebben dan ook onze 
konklusies getrokken.

VVS-SVB

e l Salvador 
in  k a d e rtje s

El Salvador is een relatief rijk land, maar 
het grootste deel van de bevolking is zeer 
arm. 8% van de bevolking heeft 50% van 
het inkomen, terwijl 92% het met de andere 
helft moet stellen. De onrechtvaardige 
grondverdeling is in El Salvador zoals in 
de meeste landen van Centraal-Amerika, een 
voortdurende oorzaak van sociale onrust en 
opstanden. Op de latifundio’s (grote land- 
bouwersbedrijven) worden gewassen voor ex-
port gekweekt. De gornd is echter onvol-
doende zodat basisvoedsel moet ingevoerd 
worden in El Salvador en de voedselprijzen 
liggen hoog.

BOERENOPSTAND IN 1932

In de jaren DERTIG leidde het instorten van 
de koffiemarkt tot grote sociale onrust.
Het instorten van de koffiemarkt betekent 
voor de seizoenarbeiders minder werk en dus 
nog grotere armoede bij de boerenbevolking. 
In 1932 breken in het westen van El Salva-
dor, waar vooral de plantages gevestigd 
zijn, massal opstanden uit bij de boeren-
bevolking.
De oorzaken zijn: de erbarmelijke sociale 
toestanden, de slechte internationale toe-
stand, de politieke ontevredenheid en de 
agitatie van de zeer aktieve kommunistische 
partij van FARABUNDI MARTI, tijdgenoot van 
Sandino in Nicaragua. Deze opstand wordt 
beschouwd als de eerste socialistische 
geïnspireerde osptand in Latijs-Amerika.
Op deze opstand volgden een vreselijke re-
pressie, 3% van de bevolking, voornamelijk 
Indiaanse boeren, werd in enkele maanden 
uitgeroeid. 1932 veroorzaakte een trauma 
bij de boeren en tot het begin van de jaren 
’70 bleven de boeren relatief passief.

0PP. 21.400 KM.
INW. 4,5 MILJOEN
VNL. LANDB0UWEK0N0MIE : KOFFIE

KATOEN
RIETSUIKER

TOCH BELANGRIJKSTE INDUSTRIELAND VAN
CENTRAAL-AMERIKA

GROEI VAN DE VOLKSORGANISATIES

Na de staatsgreep van generaal Martinez 
in 1931 zijn de militairen onafgebroken 
aan de macht gebleven, door coups of ver-
kiezingsfraude . Het volk raakt er meer 
en meer van overtuigd dat de situatie nooit 
kan keren op vreedzame manier en zoekt aan-
sluiting bij de volksorganisaties. Op de 
PCS (kommunistische partij) na; zijn alle 
volksorganisaties ontstaan in de jaren '70.

Vooral in de tweede helft van de jaren '70 
groeien ze uit tot massaorganisaties.
Tot '80 zijn ze verdeeld over vooral tak- 
tische problemen,zoals ookbij de Sandinis-
ten in Nicaragua het geval was.
Onder druk van de toenemende repressie slo-
ten de volksorganisaties bij elkaar aan.
Op 11.1.80 wordt de CRM (C00RDINAD0RA 
REVOLUTIONARA DE LAS MASAS) opgericht, 
samen met de CR0PM (C00RDINAD0RA REVOLUTIO-
NARA DE LAS 0RGANISATI0NES P0LITIC0-MILITA- 
RAS) om het volk en de guerrilla efficiënt 
te organiseren

VOLKSORGANISATIES IN EL SALVADOR

BPR: Bloque Popular Revolutionaria '75
- onderwijsvakbond ANDES
- verenigingen van sloppenbewoners en 

studenten
- boerenorganisaties UTC en FECCAS 

FAPU Frente de Accion Popular Unificada
-stadsprolitariaat 

UDN Union Democratica Nacionalista 
masaabeweging van de KP 

LP 28: ligas populares 28 febr.
MPL: movimiento de liberacion popular 
PRTC: partido revolutionario de los traba- 

jadores
PCS: partido communista Salvadoriense 
FDR: FRENTE DEM0CRATIA REVOLUTIONARIA, IS -j 
EEN OVERKOEPELEND ORGAAN VAN ALLE PROGRES-
SIEVER REVOLUTIONAIRE KRACHTEN IN EL SAL-
VADOR .

GEWAPENDE ARM

FPL : fuerzas populares de liberacion 
Farabundi Marti

FARN: fuerzas armadas de resistencia nacio 
nal

ERP: Ejercitio rev. del pueblo

DE MILITAIR-CIVIELE JUNTA, GESTEUND DD0R 
DE VSA

Om een dreigende revolutie te voorkomen op 
15.10.'79 de ultra-rechtse president Rome- 
ro vervangen door een regime dat via enkele 
zogenaamde toegevingen de opstandige volks-
organisaties de wind uit de zeilen moest 
nemen. De junta beloofde de ontbinding van

de paramilitaire organisaties, vrije ver-
kiezingen en landhervormingen. Sinds ja-
nuari '80 zitten in de junta de PDC (Chris-
ten demokraten) en militairen. De junta ge* 
niet ruime steun van de noord-amerikaanse 
burgerij: 49,5 miljoen dollar voor ekono- 
mische hulp en 5,7 miljoen dollar militaire 
steun plus tal van wapenleveranties. Onder 
tussen blijft de toestand voor de bevolking 
van El Salvador ongewijzigd. Uitbuiting en 
repressie duren voort.

ALGEMENE VOLKSOPSTAND

De algemene staking in augustus was een 
succes, er werd algemeen deelgenomen on-
danks de repressie. Sindsdien zijn de 
volksorganisaties verder uitgegroeid en 
zijn ze zich aan het versterken. De gewa-
pende strijd tegen de militair-christen de-
mokratische junt duurt voort en verhevigt.. 
Het gaat hier om een volk in opstand tegen 
uitbuiting en repressie door een junta, die 
de steun van de '■'ord-Amerikaanse burgerij 
krijgt.

HET REPRESSIEAPPARAAT IN EL SALVADOR 
1* FUERZAS ARMADAS -leger: 6000 man

-luchtmacht: 1000 man 
-marine: 200 man 

2* FUERZAS DE SEGURIDAD:
-guardica nacional: 3500 man 
zorgt voor de repressie op het 
platteland
-policia nacional: 500 man 
repressie in steden 

-policia de haciënda 
-policia de aduana 
(deze laatste 2: politieke taak

VIJF BELANGRIJKE ZAKEN VOOR DE INTERNA-
TIONALE SOLIDARITEITSBEWEGING

In een intervieuw zei RUBEN ZAMORA, sekre- 
taris van de FDR: "Er zijn vijf fundamente-
le taken voor de solidariteitsbeweging:
1) De groeiende militaire interventie 
van de verenigde staten in El Salvador 
openbaar maken en er oppositie tegen voeren
2) Repressie en schending van de mensen-
rechten in El Salvador aanklagen
3) Het vluchtelingen probleem in El Salva-
dor bekendmaken en er finaciële hulp voor 
proberen te geven. In El Salvador leven 
meer dan 40.000 vluchtelingen in kampen, 
in ervarmelijke toestand.
4) De militair-civiele junta is een rechtse 
repressieve en terroristische regering en 
dit moet alom bekend gemaakt worden.
5) Steun zoeken voor de algemene volksop-
stand in El Salvador.

BLAAST
TAPTOE

STRAKS
TAPTOE

Het Gentse marjonettenteater Taptoe, het 
grootste beroepspoppenteater in Vlaanderen, 
spartelt verwoed om finaciële middelen.
Wie taptoe een beetje kent zal dit mis-
schien vreemd in de oren klinken. Maar, 
niettegenstaande suksessen als 'Herman 
Teirlinck, een Brusseleer’, 'De kleine 
prins', ''sgravensteen, burcht van eeuwen' 
en 'Kind van het jaar', zit de groep finan-
cieel op de bodem van het zaadbakje.
Hoe is dat nu mogelijk met een zo succes-
rijk teater? Die moeten toch verschikke- 
lijk goed hun boterham met beleg verdienen?

Taptoe zelf haalt de voornaamste redenen 
aan. Zoals in zovele mineurzaakjes in 
Vlaanderen doet de overheid ook hier haar 
duit in het zakje, of beter, net niet. Het 
beroepspoppenteater heeft in Vlaanderen geen 
degelijke plaats gekregen in het teaterde- 
kreet. (Terloops: in Walloniëkon dit wel.) 
Dit miskennen van de artistieke prestaties 
van poppenspelers laat zich vooral gevoelen 
in de subsidiëring. Taptoe ontving voor pak 
wegtweehonderd voorstellingen in het voorbij 
e jaar, voor een publiek van om en bij de 
derigduizend toeschouwers, van de stad Gent 
de provincie Oost-Vlaanderen en het Rijk 
samen hondervijftigduizend frank. Dat is 
een aalmoes in vergleijking met de 'echte' 
teaters. Het is bovendien minder dan de 
helft van de aanmaakprijs voor een kleine 
produktie.
Het poppenteater moet zich tevreden stellen 
met belachelijke lage uitkoopsommen (Taptoe 
tussen 7000 en 15,000 frank). Het nog niet 
voor 'vol' teater aanzien zijn aan de pop-
penspelers is daar niet helemaal vreemd 
aan. Als je dan weet dat een voorstelling 
net genoeg opbrengt om lonen (150 fr per u) 
onkosten, vervoer, en afschrijvingen te bèta 
len, dan merk je dat er heel weingi over- 
blijft om nieuwe producties te kreëren. Dat 
kan dan meestal toch door toevallige op-
drachten van overheid, BRT.
Maar dat men op die manier steeds op de 
'rand v a n ’ balanceert is wel duidelijk.

Komen er dan een paar onverwachte tegen-
slagen, zoals in dit seizoen, dan begint 
het natuurlijk heel bedenkelijk te worden. 
Van de dertig door organisatoren in optie 
genomen voorstellingen van 'Herman Teirlinck 
....' bleven er veertien dagen voor de start 
van de reeks vijf overeind. Een ko-produc- 
tie BENT-LEEN PERSIJN-TAPTOE 'Bertold 
Brecht, burgerboeman', waarvoor een hele 
periode werd uitgetrokken, ging niet door 
omdat BENT het om financiële redenen het 
niet meer zag zitten. Dus voor TAPTOE een 
reeks data die komoleet vrij zijn: geen werk 
geen eten.

Taptoe, met zes professionele medewerkers 
en negen vrijwilligers, vrijgestelden, 
stagelopers, wil professioneel, artistiek 
hoogstaand poppenteater blijven brengen. 
Kostumes, decor, licht en geluidstechnie-
ken, poppen, attributen, muziek, opnames, 
repititieuren, enz.... kosten voor de nieuwe 
kinderproductie die in maart zal uitkomen, 
zo'n een 250.000 frank. (Wat weinig is, in 
vergelijking met de aanmaakkosten van de 
doorsnee teater produkties)

Voor die productie heeft men een noodplan 
op touw gezet. Een ’overlevingsfonds’ werd 
in het leven geroepen om voor die 250.000 
te zorgen. Men zal de uitkoopsommen moeten 
verhogen, méér voorstellingen van een pro-
ductie doordrukken, produkties hernemen 
(hoewel dit ook geld kost), en wat men nog 
meer uit de mouwen kan schudden.

Dat zijn natuurlijk niet zo’n geldscheppende 
zaken, die misschien op korte termijn voor 

een oplossing kunnen zorgen. Maar een gron-
dige oplossing is het niet.

Misschien komen er onverwachte meevallers 
zoals de overheidsopdracht, van de minister 
om Taptoe uitzonderlijk te betoelagen (maw 
hen 250.000 frank toe te wijzen).
Komt men er niet uit, dan gaat de laatste 
produktie toch door bij wijze van afsP.bGids- 
toernee. Het geld zou men er dan op een of 
andere wijze wel zien te krijgen.

Op lange termijn is het duidelijk wat er 
moet gebeuren. Er moet koste wat koste een 
degelijke dekreet voor beroepspoppenspeler 
komen én organisatoren én publiek moeten het 
poppenteater als teater gaan zien. Zoals 
Freek Neirynck zei: 'Het poppenteater is 
geen verbeterde kinderbewaarplaats!"

Het is nu de vraag of men de waarde van Tap-
toe zal onderkennen en er konsekwent er de 
nodige maatregelen aan vast knopen. Het is 
een enig teater waar we in Gent fier op 
kunnen zijn,dat zichzelf au sérieux en niets 
onvermoeid laat om voor volwaardige produc-
ties te zorgen. De andere beroepsteaters 
zijn veel beperkter wat medewerkers betreft 
(soms één gezin) en natuurlijk ook wat betre 
bereft opzet en producties. We hebben nu 
eens iets en nu dreigt het weer verloren te 
gaan.

Wie Taptoe genegen is en er wat voorover 
heeft is steeds welkom op de rekening van 
"OVERLEVINGSFONDS BEROEPSPOPPENTEATER TAP-
TOE 290-0211818-88”
(het geld wordt gebruikt wordt gebruikt 
voor de financiering van de nieuwe produc-
tie)

Pat Vanderhaeghe

Meer RUG-studenten slagen 
met nieuw examenreglement
GENT. — Voor het academie-
jaar 1979-80 werd aan de 
RUG een nieuw examenregle-
ment ingevoerd. Een studie 
heeft uitgewezen dat studen-
ten uit de eerste cyclus en uit 
het eerste jaar van de tweede 
cyclus daarmee duidelijk 
meer kansen op slagen heb-
ben. Vroeger konden studen-
ten die in hun eerste examen- 
zittijd niet slaagden in de 
tweede periode slechts vrijs-
telling krijgen voor die cur-
sussen waarvoor ze onder-
scheiding behaalden, voor zo-
ver ze in totaal zoveel punten 
haalden als nodig is om op 
voldoende wijze te slagen. Se-
dert 1979-80 is het reglement 
aanzienlijk versoepeld voor 
wat betreft de tweede zittijd.

Wie alle examens aflegde in 
juli krijgt vrijstelling voor al-
le vakken waarvoor hij vol-
doende had, onafgezien het

genover 72,2 th. in 75-76 en (+16 th.). E in opmerkelijk is 
-*—"-^g in en aantal andere 

i: w ! kunde (—44 th. 
jf ji ur), economische 
:hap en (—33 th.), na- 
ïde I -24 th.) en Ger- 

fil< ogie (—13 th.).

gemidd? de.
Als gev lg c Wat we vreesden is gebeurd
duidelh e PaS lig g e n  de ciJfErs op het bureau van 
naar vc r. I mhr" Bonte, of de reclameslogan 'de RUG 
natuurk ndf laat er meer studenten door' verschijnt 
tage ge laaf in <je dagbladen.
^-^sï cht: Arm Gent- Kan het dan niet zonder recla- medlche sector kende 

me ? Of kon men dan niet praten over de angc ke terugval: ge- 
academ jaa studentenvoorzieningen, over de student- lde: -14>8 th-> taodU 
diergen« «kt 2erlch tB  sfppr ,  n r;pnt de - 41.8 th. en tüer-34,3 th. ijf j £§rlcnte sfeer in Gent... ^  ̂  _^4>8 ̂

slaagde; Zien ^volgend Jaar de RUG nog verschij- cij !rs werd telkens
Romaan sfil oen op de lijst van de witte producten ? ;eni g gehouden met
sociale, iconomische weten- *■*»•;• xjryiavn »  uw uc ouj

S H m  ‘ ‘schappen  ̂
kunde, toegepaste weten-
schappen en landbouw. Ook 
in de tweede kandidaturen 
werden opmerkelijke resulta-
ten geboekt, met een uitschie-
ter in de landbouwweten-
schappen waar vorig acade-
miejaar 86 th. van de tweede- 
iaarsstudenten slaagden te-

wetenschappen: geschied 
(+27 th.), staats- en sex 
wetenschappen (+27 th.), 
taalwetenschap (+19 
psychologische en pedagogi-
sche wetenschappen (+17 
th.). Ook landbouwweten-
schappen gaan vooruit (+32 
th.) en Romaanse filologie

Hanfse en Duitse stu- 
Gent studeren in 

ing dat ze in hun land
___ ieplaats krijgen. Daar
KLUIVER mmers de numerus

______ De Nederlandse en
Duitse,studenten halen rela-
tief lage slaagpercentages en 
halen het algemeen gemiddel-
de van de geslaagden naar

‘’"SL'Hefr-itlIc



a a n  d e  l e ib a n d
Waarde lezer,

naar aanleiding van het debat ’begeleid 
studeren’ en de verslagen in Schamper had 
ik graag mijn steentje over onderwijsorga-
nisatie bijgedragen.

Grosso modo springen er mij 2 zaken in 't 
oog.

1. De meesten zoeken naar een systeem om 
de student zo goed mogelijk aan de be-

staande organisatie aan te passen. Zo bvb. 
Legrand 'Verder helpt je een monitor de 
structuur en de samenhang ontdekken...’
en Bossaerts ’ hoe structureer je een 
cursus...’ wat slechts te verantwoorden is 
als_ook de organisatie bevredigend is.

2. Sommigen denken verder nl aan de filo-
sofie van het onderwijs [bvb.Van Ossem]

en wat concreter de organisatie CDe Potter] 
Deze laatste wordt door de redactie nogal 
schamper behandeld ! '...een dromerige 
slogan, totaal irreëel' wat voor mij zo-
veel betekent als, och studenten, 't gaat 
wel slecht maar er is toch niets aan te 
doen, laten we ons dus beperken tot gewoon 
maar wat [afbrekende] kritiek te geven. 
Maar redactie, troost je, het is een al-
gemeen kenmerk van onze maatschappij dat 
men geen orde kan brengen in de ons om-
ringende komplexiteit, en daaraan gekop-
peld een totaal gebrek aan initiatiefzin 
om er iets aan te doen ! Dat is uiteraard 
ook een gevolg van het huidige 'onderwijs- 
sisteem’.

Laat ik dan toch proberen de zaak wat 
grondiger te analyseren, zo logisch moge-
lijk.

I.Wat zijn de doelstellingen van het aca-
demisch onderwijs ?

Tot nader order is het universitair onder-
wijs dat op het hoogste niveau. M.a.w. 't 
grootste gedeelte van de mensen die hoge 
verantwoordelijkheden moeten dragen pas-
seren er. Dit betekent dat elke studie-
richting moet voorzien in een gedeelte 
algemene vorming gebaseerd op

a. een ruim creatief, genuanceerd, on-
bevooroordeeld denken [!)

b. een aktieve, opbouwende mentaliteit 
kreëren

2. Hoe kunnen we deze doelstellingen ver-
wezenlijken ?

a. hoe kunnen we met de beschikbare 
middelen, en binnen de randvoorwaar-
den ons opgedrongen, ons doel zo op-
timaal mogelijk verwezenlijken ?

b. zo a. niet bevredigt kan men de rand-
voorwaarden pogen te veranderen en 
desnoods de doelstellingen aanpassen, 
of nieuwe middelen zoeken.
Hierbij is uiteraard de korste weg de 
beste !

In casu moeten we een structuur opbouwen, 
die vertrekt vanuit de 1#kanner en een 
afgestudeerde maakt volgens het gestelde 
doel, m.a.w. de mens staat centraal in de 
structuur. Een autosrade maak je ook voor 
auto's, maar niet voor fietsers. Triviaal 
natuurlijk, maar het is blijkbaar nog niet 
overal doorgedrongen.
De middelen zijn proffen, assistenten en 
heel de technische infrastructuur [sten-
cilmachines, bibliotheken...].
Onze randvoorwaarden : prof geeft heel zijr 
leven les, assistent geeft oefeningen, as-
sistent denkt aan eigen carriëre. Er is te 
weinig geld. Verschillende achtergronden 
van de 1*kanners.
Bon. Hoe gaan we het aan boord leggen ?
Wel, de mentaliteit kun je maar moeilijk 
in een vakje stoppen. Veeleer de organisa-
tie [groepswerk, contact met echte proble-
men...] en de uitstraling van de lesgever 
kunnen zoiets stimuleren, maar zoiets be-
reik je pas als iedereen meewil.
Analoog voor het denken : het vereist ob-
jectiviteit van iedereen, hoewel je het 
door een aantal vakken kunt aanscherpen : 
logica, wetenschappelijke en operationele 
besluitvorming e.d.
Nu de kennis zelf. Hier kom ik aan de kern 
van wat ik aan wil tonen, want het voor-
gaande is vrij summier gehouden.
De huidige problemen zijn voor een goed ge-
deelte terug te brengen tot een verregaand 
tekort aan efficiëntie op gebied van 
1. kennisoverdracht : de prof vertelt en 

de student pent, snappen of niet, kunner 
volgen of niet, wat aanleiding geeft tot 
fouten, supplementair werk om erachter te 
komen wat die tiép nu bedoelde, maw veel

overbodig werk, waardoor elk initiatief, 
zowel op studie- als op maatschappelijk 
gebied bemoeilijkt wordt. Resultaat ? 
Frustraties, en minder goeie afgestudeerden 
dan dat je normaal had kunnen hebben, en 
minder afgestudeerden tout court.

2. Welke kennis verwacht men van de
student ? Mensen opleiden die de pro-

blemen in hun vakgebied aankunnen. Dat 
staat dus boven grote dosissen encyclope-
dische kennis, die dan nog veel gemakke- 
lijker te verkrijgen is dan de 'feeling'. 
Daarenboven is de mens van nature uit 
slecht geschikt om te papegaaien, terwijl 
zijn sterkte, boVen de boeken, de compu-
ter ed, zijn kreativiteit is!
Gebruik er dan ook de mens naar ! Maar 
blijkbaar is deze logica veel te moeilijk 
voor veel 'knappe bollen' ! Sommigen menen 
dan nog op totaal irrationele basis hun 
vak te moeten verheffen tot buisvak ! Wees 
dus logisch.

Laat ons nu eens naar benaderingen van 
oplossingen kijken.
primo : kennisoverdracht. Ik wil hier 
slechts enkele voorbeelden aanstippen om-
dat de formele, logische analyse vrij saai 
is. Bon : al wat een prof ex cathedra kan 
vertellen kan hij net zo goed oppennen in 
een cursus ! De student beschikt dan over 
foutenloze nota’s die hij op zijn eigen 
tempo kan studeren. Les heeft dan slechts 
zin wanneer er tweerichtingsverkeer is. 
Helemaal efficiënt wordt het wanneer de 
les de plaats is voor het bespreken van 
de moeilijkheden, het naar voor brengen 
van ideëen, open discussies voeren,...
Wel moeilijk natuurlijk in de kandidaturen 
met die kolossale groepen, maar de assis-
tent is er nog, en de stof is heus niet zo 
gespecialiseerd dat slechts 1 persoon ze 
aankan !
Verder zijn er nog heel wat audio-visuele 
middelen die voor verdere illustratie 
kunnen zorgen.

Secundo : evaluatie van de doelstellingen.
a. de studenten evalueren het 'genoten' 

onderwijs en brengen voorstellen ter
verbetering, die met de andere geledingen 
besproken worden. Bvb.pedagogische aanpak.
b. de proffen evalueren de studenten, ofte 

wel de examens. Ook hier is 't niet
meer dan logische dat wanneer je een doel 
moet bereiken, je weet wat dit doel is ! 
Overigens zijn er meer methoden om te evo-
lueren dan het obligate ondervragen aan 't 
bord : open-boek examens, of toetsen aan 
de hand van een jaarwerk enzovoort. Alles, 
uiteraard, in functie van het gestelde 
doel.

Bovenstaaande impliceert wel dat proffen 
en assistenten hun taak aankunnen ! Vooral 
moet er geweten zijn waar de overgangspro- 
blemen van de 1*kanner gelegen zijn. Cen-
tralisatie en spreiding van alle informa-
tie daaromtrent is daarom wenselijk.

Tot zover dan een aantal mogelijkheden om 
met de bestaande middelen ons onderwijs 
te verbeteren. Slechts daarna moet er 
eventueel naar speciale middelen gegrepen 
worden. Om de kritiek van de redactie te 
anticiperen : bovenstaande vormt de basis 
waerop we in de toegepaste wetenschappen 
werken, en de kans dat we iets bereiken 
is heus niet onbestaande ! Al moet ik wel 
toegeven dat wellicht nergens zo'n goede 
verstandhouding heerst als in onze facul-
teit. Het resultaat zal hopelijk de andere 
faculteiten kunnen stimuleren, alsook de 
zogenoemde 'onderwijsraad' die één en an-
der officieel kan maken.

Steven Warmoes
studentenvertegenwoordiger faculteitsraad 
en onderwijscommissie, faculteit toegepas-
te wetenschappen [p/a VTK J.Plateaustraat 
22, 9000 Gent]
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Dit is een gezamenlijke lezersbrief van-

wege Pat Viaene en Freddy Vanlancker, waar-
bij wij samen proberen een aantal misver-
standen voor het grotere publiek duidelijk 
te maken en hiermee de discussie via het 
medium Schamper proberen af te sluiten.

uat wij verschillende visies hebben op 
wat de laatste tijd binnen de kring gebeurde 
is duidelijk. Die standpunten staan lijn-
recht tegenover elkaar en beiden blijven we 
.e even Koppig verdedigen. Over die me- 

nningsverschillen zullen we het hier verder ' 
niet over hebben.

We willen verder wel opheldering verschaffen 
over de zaak van de 30 000, die verleden 
week aan Freddy ten onrechte werd ten laste 
gelegd.

Eerst en vooral is het zo dat verleden jaar 
de afspraak werd gemaakt dat het financieel 
beheer van de kring per 1 januari '80 zou 
worden overgedragen door Pat aan twee ande-
ren. Een aantal misverstanden rond die af-
spraak zorgden ervoor dat men meende dat die 
overdracht al moest gebeurd zijn.
Ten tweede de zaak rond het financieel ver-
slag dat door Pat moest worden gegeven. Dit 
is in september en oktober wel gebeurd,maar 
steeds mondeling op een [beperkte] vergade-

ring. Die informatie bereikte dus kennelijk 
niet iedereen,en dit door een samenloop van 
omstandigheden.

Het geld[de 30 000 fr] werd dus niet gestort 
omdat Freddy[die trouwens het geld nooit in 
handen heeft gehad ]e.a. zaten te wachten 
op dat financieel verslag om te storten, 
terwijl Pat in de mening verkeerde dat dit 
verslag al wel was gebeurd. Gezien de span- 
lingen binnen de kring deed dit natuurlijk 
wederzijds een aantal verdenkingen rijzen, 
met achterdocht vanwege beide partijen van-
dien

iet geld is nu wel terecht gekomen en het 
spijt ons beiden dat door een dergelijk mis-
verstand dergelijke dingen konden gebeuren.

iij durven dan ook pleiten om in de toekomst 
sinnen de kring opener tegenover eikaars 
standpunten te staan, en de afspraken duide-
lijker te omschrijven errdoor te spelen.
Door de afspraken van onze vergadering van 
dinsdag 25 nov. lijkt dit probleem wel gro-
tendeels te zijn opgelost.
Wij beiden hebben respect voor wat de andere 
al heeft gepresteerd voor de kring en ho-
pen in de toekomst dit verder zonder omwe-
gen te kunnen verderzetten.

Dp de vergadering van DINSDAG 25 NOVEMBER 
werden volgende konkrete afspraken gemaakt : 
1.De coördinatie van de kring : dit is het 
organiseren van vergaderingen,opstellen 
agenda,oprichten permanentie,... 
verantwoordelijken:- Regina BUGGENH0UT

- Patrick BELPAIRE
- Danny C0ENEN

Ook de financies horen hier thuis. Deze 
zijn onder de hoede van:-Pat VIAENE

-Martine BRACK.E
2.Een groep die werkt rond informatieverza- 
meling en doorstroming ervan[Spiegeloog, 
stencils,affiches, prikborden...]: 
liefhebbers: -Frank MOREELS 

-Dirk STERK 
-Pat VIAENE
-Johan VAN DEN BUSSCHE 
-Martin D HEYE

3. Een groep die werkt rond studiebegeleiding 
Deze kunnen o.a.zorgen voor onthaal,examen 
vragen,eerstejaarsbegeleiding,keuzevakken. 
verantwoordelijken:-Dirk STERK

-Pat VIAENE
Als ietwat apart hiervan staat cursussen-
dienst . Verantwoordelijke Freddy VANLANCKER

4. Sport: wordt in nabije toekomst verzorgd 
door : Dries BERINGS

GHEYSENS Machteld 
Frank BDUTSEN

5. Contactvereniging voor afgestudeerden 
organisatierakkers zijn -Piet DE GEEST

- Frank MOREELS

6.Studentenvertegenwoordiging :de vertegen-
woordigers zorgen voor permanent kontakt.

Punten ter discussie voor volgende vergader-
ing :-werkgroep psycho-peda[omwille van de 

overeenkomsten van voorgesteld werk-
groep met KRAPP
-al dan niet verkiezingen binnen VPPK 
-VPPK als ledenorganisatie of niet ?

Ook wordt de oprichting van jaarkernen van 
nu af heftig gestimuleerd.

Tot besluit : met dit alles werd de basis 
gelegd om een degelijke werking van de kring 
in de toekomst mogelijk te maken. Dit kan 
echter maar als iedereen binnen de faculteit 
daaraan meewerkt.

Elkaar bedankend voor deze brief, en met 
vele wederzijdse kusjes :VANLANCKER Freddy 

VIAENE Pat

s c h r a n s s p r in g e n
Chris Hocepied schreef in vorige Schamper 
dat de rektor in de RvB verhinderde dat een 
prof in de rechten (Schrans] een belangrij-
ke nevenfunktie zou uitoefenen en zo het 
belang van de praktijk werd opzij gescho-
ven .

Een dergelijke verkeerde voorstelling van 
zaken moet rechtgezet worden.

1] Prof Schrans vroeg (net als prof Rob- 
brecht] toelating tot een cumul die meer 
dan vier dagen per week bedraagt.
Hij vroeg daarbij tegelijkertijd :

- aanstelling tot buitengewoon hoogleraar 
en titularis van twee leerstoelen

- een geassocieerd hoogleraar, en in af-
wachting daarvan, suppleanties

- ontlasting van cursussen
- aanvraag voor nieuwe cursussen

2] De RvB en niet de rektor moest hierover 
aan de minister adviseren. De RvB, meestal 
zeer tolerant t.o.v. van cumul vond dit 
toch wel een beetje te gortig : Schrans 
(leeropdracht 14,5 uur per week] en Rob- 
brecht hadden dus zelfs haast geen tijd 
meer om lessen te geven, met alle nefaste 
gevolgen van dien : bereikbaarheid voor 
studenten, onthoofding van de dienst en ver 
waarlozing van onderzoek, zware moeilijkhe-
den in de examenperiode.
3] Het statuut van buitengewoon hoogleraar 
is niet bedoeld om professoren toe te laten 
meer te cumuleren,maar wel om specialisten 
van hoog niveau uit de praktijk naar de 
universiteit te halen voor specialisatie-
cursussen.In het geval Schrans en Robbrecht 
is het de omgekeerde wereld:men maakt eerst 
carrière via de univers-teit om die daarna 
extra financieel te doen valoriseren in 
neven aktiviteiten.waaebij men echter wel de 
voordelen van het hoogleraarschap wil be-
houden, al heeft men nauwelijks tijd om 
les te geven.
4] De RvB vond dan ook terecht dat men de 
keuze moest maken:ofwel hoogleraar met 
voor- en nadelen,ofwel niet.Schrans beslis-
te voor het laatste.Robbrecht wacht nog 
met zijn antwoord.Het is triestig dat er 
studenten zijn die nog willen protesteren 
en pleiten voor deze twee professoren...in 
deze omstandigheden (dit neemt niet weg dat 
iemand als Schrans tot de beste proffen uit 
de rechten kan gerekend worden].juist als de 
RvB voor één van de xeinige keren moedig 
optrad t.o.v. "het monster van de cumul” 
(dixit Regeringscommissaris].

Wouter Van den Berghe student-lid RVB

p r o b l e e m k i n d
Mijnheer de hoofdredacteur.

Daar ik het goed meen met Schamper en 
mezelf zelfs een trouwe fan noem én een 
jarenlange abonnee, moet me iets van het 
hart.

In de laatste Schamper, nummer 119, zijn 
uw verwijzingen lichtjes in de. war. Waar 
u bedoeld 'vervolg pagina 2' op pagina 1 
en 'vervolg pagina 3' op eveneens pagina 
één, moet respectievelijk 'vervolg pagi-
na 3’ en 'vervolg pagina 2’ staan i.p.v. 
de duidelijk tot verwarring leidende ver-
melding 'vervolg pagina 2' en 'vervolg 
pagina 3' op de eerste pagina, waar dit 
recto verso niet overeenstemt met de ver-
melde verwijzingen naar respectievelijk 
tweede en derde pagina op de eerste pa-
gina.

Daarentegen vermeld u uitermate correct 
de de tweede en derde pagina de ver-
wijzing 'vervolg van pagina 1'. Zoals 
u echter terecht zukt opmerken, enigs-
zins voorbarig, daar de primaire vermel-
dingen niet de ware realiteit vermelden.

Velen vragen ons abonnee te kunnen worden. 
Nogal begrijpelijk. De postzegels van 65c 
kosten nu al 1 frank. En toch is het abon-
nee geld hetzelfde gebleven.

Vijftig frank. Eén briefje. Het mag zelfs 
gekreukt zijn.
Op te sturen naar St.Pietersnieuwstraat 45, 
of aldaar af te geven aan ons aller Leen, 

of wie een rekening heeft : 001 0481260 22

net daarop liefst naam en juist adres. 
Berichtje voor onze huidige abonnees :
Het adres van Anne Marie Musschoot en 
Pol Rreyne bleek niet te kloppen. Beide 
schampers kwamen terug, 'woont niet op 
het aangeduide adres...



Ik had het toch voorspeld dat het een rot- 
week zou worden.Nu moet je me niet uit-
schelden ik kan er niets aan doen.Eens de 
feiten op een rijtje:Jr heeft zijn moorde-
nares zwanger gemaakt.Je moet maar kunnen. 
Maar dat is niet alles dokter Delano heeft 
Jessie Davis van kwart voor êên net dezelf-
de toer gelapt.En onze koning heeft Eliza- 
beth ontvangen.Onbevlekt?De vrouwen bewe-
ging 'leuk maar niet snugger’ kwam net op 
tijd met haar pamflet,over sexueel geweld. 
Maar niet alles staat erop.Ik vind sexueel 
geweld de affiches van Dimpantys overplak-
ken.En mijn lief dat thuis komt en vraagt 
of ik het pamflet gelezen heb.Hij wilde

mij forceren te bekennen.Maar ik heb vol-
gehouden. Liever lesbisch dan niets zeg ik 
altijd.Maar het werd ook niets doe avond.
Ik wil dus nog een andere beschrijving 
van sexueel geweldcen dat is dat hij moet 
willen als ik wil.Anders misbruikt hij me. 
Hij wil me zelfs niet meer met het zweepje 
behandelen.
Ik lees maar verder.De vetplantjes op mijn 
vensterbank lachen onophoudelijk met beide 
blaadjes op hun buik."De plaatselijke vrou-
wengilde zwak en zwanger" ,met enerzijds 
jonge vrouwen en anderzijds gepensioneerden 
speelt toneel.Franse poezie in hoge tonen, 
door drie vrouwen zonder gebit.Zes lippen 
en onverstaanbaar gekwettel.Nylonkousen 
slobberen en afgetrapte pantoffels,vormloze 
maar veelkleurige rokken zonder motief en 
voorzichtig gewandel op en af het trapje. 
Roze en bruine fond de teint verenigd op 
scene zwaaien met papieren en roepen tegen 
de gordijnen tot 'doek'.

Naar huis toe 
naar de pannen 
naar de potten 
het weekblad

en het bed

A la maison fermée 
vers les pots 
et les pans 
les femmes d'aujourd’ 

hui
et le lit

C. Raar

P. S. De feministe woonde in de binnenstad 
in een mooi herenhuis.

Na enige weken rust duikt het Schamper film- 
duiveltje weer op. Welverdiend en nuttig 
was de korte rustperiode. En zoals bij vele 
van die tussendoorse verlofjes, enig mooie 
gelegenheid tot bezinning, dacht ik zo. De 
bezinning vonden we, bij Jo Röpcke op (de] 
schoot. Volgende week kan u met u welnemen 
in ditzelfde blad dan ook het verslag van 
het gekeuvel tussen mij enerzijds, en een 
nationale TV-figuur anderzijds, uitgebreid 
onder ogen nemen. Verklappen we nog dat het 
praatje vooral De Problematiek Van Onze Na-
tionale Filmproduktie, en meerbepaald Het 
Peil en De Export, behelsde. Tot dan.

Nu zijn er nog een paar filmnieuwtjes aan 
de orde. Ten eerste zijn er na de beruchte 
Earthquake-toestanden, toch enige neo-rea- 
listische Italiaanse schoonheden bereid ge 
vonden, hun présencefzie foto] op de Blan- 
dijn, auD.C, tentoon te spreiden.

Hun aanwezigheid wordt simpelweg verklaard 
door het feit dat DE ANDERE FILM GENT-UNI- 
VERSITAIRE FILMCLUB, vier neo-realistische 
films programmeert op vier avonden..Het 
programma is als volgt:

maandag 8 dec.: 0ssessione(Bezeten-1942), 
van L.Visconti, onze grootmeester.

dinsdag 9 dec.: Miracolo a Milano(Het Won-
der van Milaan, voor de boeren, van Vitto- 
rio/Ladri di Bicicletti/de Sica-1950].

woensdag 10 dec.: Rome, Open StadCCitta A- 
perta-1945], van de neorealist bij uitstek, 
Roberto Rossellini, gemaakt in 1945, ge-
draaid direct na de bevrijding.

donderdag 11 dec.:Riso Amaro(Bittere Rijst, 
1948]. Een van de weinige Produkten van het 
Italiaanse neo-realisme, dat vooral buiten-
landse cinefiele aandacht trok(A.Bazin, F. 
Truffaut in Parijs], die een commercieel 
succes werd in eigen land, Italië dus.

Dit mini-festivalletje over de Italiaanse 
neo-realistische grootmeesters is een in-
ternationaal opzet. Als je onze noorderbu-
ren tenminste een zeker air aanmeet. De ver-
toningen hebben te Gent plaats in het aud.C 
van de Blandijnberg.Steeds om circa 20u.
Er zijn ook nog vertoningen, met soms een 
andere selectie, in Antwerpen(King-Kong en

Filmhuis], Mechelen(Filmhuis], Leuvenfaud. 
Vesalius-i.s.m.’t Stuc] en Hasselt(Trios- 
koop]. Bij heldere hemel en donderslag én 
als geroepen speelt men in sommige van de-
ze localiteiten 'La Terro Trema’(De aarde 
beeft, andermaal een Visconti, 1947]. Arm 
Campania.

Tweedse is er het programma van de Skoop 
dat enige beschouwing verdient. Voor het 
volledige vertoningsbescheid verwijzen we 
naar Schampers kulturele Agenda, achteraan 
dit blad. We willen enkel even stilstaan 
'Io Sono Anna Magnani’, een Belgische film 
van Chris Vermorcken, die deze week in de 
Skoop geprojecteerd wordt. Deze compilatie-
film omvat weerom een Italiaans onderwerp. 
Weer een Italiaanse. Een steractrice van 
de zuidelijke filmbuhne, een Italiaanse 
Garbo, maar met meer spontaneiteit, een 
'volkse uitdrukkingskracht’,...Gewoon een 
figuur, waar onze Belgische(Brusselse] mon- 

teerster een bijzonder bezienswaardige hom-
mage aan wijdde.

Derdes en laatste, een kleine aankondiging 
ter gelegenheid van het oprichten van een 
nieuw documentatiecentrum i.v.m. film.

'ZWART BROOD EN NITRAATFILM’, waarvan u in 
première het embleem hierbij afgedrukt ziet 
De bedoeling is zoveel mogelijk-filmkestau- 
tentiek materiaal liefst] en documentatie-
materiaal in te zamelen betreffende film en 
arbeidersbeweging, wat niet saai hoeft te 
zijn.Medewerking enz., welkom. Voorlopig 
contactadres van de vwz in wording: Tarbot- 
straat 13, Gent.

Rik S.

Twee neo-realistische italiaansen, te kijk op de Blandijn, aud.C.

S o n ee /

STUDIUM GENERALE GENEESKUNDE--------
Dinsdag 9 dec. 20.30 u.
Aud. I Ledeganck
"Met gesloten deuren" van J.P. Sartre 
door Teatergezelschap Ivonne Lex 
Inkom: 120 fr.

Met gesloten deuren toont ons twee vrouw-
en en een man. Ze maken hun entree in het 
hiernamaals. Ze worden gekonfronteerd met 
hun verleden, met elkaar en met zichzelf. 
Aan hun daden tijdens hun leven hebben 
ze wroeging overgehouden, een verlangen 
on het over of anders te doen, zonder dat 
ze daar nu nog iets kunnen aan veranderen 
Terwijl ze hun verleden voor zichzelf en 
voor elkaar proberen te rechtvaardigen, 
is er steeds een ander die welke poging 
tot rechtvaardiging dan ook meteen door-
prikt of aanvecht.
Een absolute must!

KONINKLIJKE OPERA GENT

/*
LES PECHEURS ZA 13.12.80 - 20 U.

DE PERLES VR 19.12.80 - 20 U.

G. Bizet ZO 21.12.80- 15 U.
V___________________________

NTG NEKRASSOV

MULTATULITEATER ------------------------
" Isotopen op zaterdag " 
van Roelof den Ambtman 
regie: Wim Lanckrock
geschreven voor de anti-kemenergiebewe- 
ging. geen technische, statistische, 
zakelijke argumenten, een schets van de 
(on)verantwoordelij kheid van de betrokken 
ingenieurs.

zaal: Jam-Club, Meulesteëesteenweg 25 
do.II/I2 vr.12/12 za.13/12 ma.15/12 
wo.17/12 do.18/12

van Jean-Paul Sartre (1955) 
regie : Achlel van Malderen 
decor: Leo Vertinden 
kostuums : Karina Lambert 
belichting : Jan Gheysens 
vertaling : Dirk Baeyens

Deze voorstellingen worden 
gespeeld In de witte zeel 
ven het St.-Lucaslnstltuut

Za Zo
15h

Ma Di Do Vr

NOV 22 23 24 25 27 28
DEC 29 30 1 2 4 5

6 7 8 9 11 12
13 14 15 16 18 19
20 21

NTG LIEVE VRIENDEN--------------------

Het huwelijk op zijn smalst gespeeld op 
onberispelijke wijze door het KNS.
Drie 'gelukkige' koppels willen een 
gescheiden koppel bepraten, als vrienden 
onder elkaar....
Elke dag om 20u, zondag om 15u. in NTG

TEATER VERTIKAAL ------------------------
" De caraibische zee " van René Verheezen
regie: Boudewijn vander Plaetse
za. 6/12-wo. I0/I2-vr. I2/I2-za. 13/12

TEATER SYMPTOOM -------------------------
" Onnodig indien niet ernstig " Een stuk 
over arbeid, op 5, 10, 13, 17 en 19 dec. 
in de zaal van teater symptoom Gewad 5 te 
Gent. Inkom 100 fr. reservatie gewenst

STUDIO SK00P------------------------------
1 I: 20.00: The producers (Mel Brooks)

12.30: Decamerone (P.P.Pasolini) 
zaal2: 19.30: film in verlenging:

Jabber Wocky Monty Python 
22.00: Io sono Anna Magnani 

( Chris Vermorcken )

FILMOTHEEK----------------------------

China Syndrome donderdag 11 december
Blandijn aud E 20u. inkom 50

Go/c tAo<f

STUDIUM GENERALE V T K --------------
Debat : "Databanken"
- Prof.Van den Berghe (rechten KUL)
- Dhr.De Hing (dir. ASLK)
- Dhr. De Schoolmeester (seminarie)
- Dhr. Van den Bossche (SP) 

Moderator: Prof. De Caluwé 
Dinsdag 9 dec. Blandijn aud. D

D& POT 
SCHAFT

vrijdag 5.12 
wortelsoep of pap 
varkensgebraad met wortelstamppot 
mosselen raratouille met tuinkers

maandag 7.12 
groentensoep 
gentse waterzooi
forel in vermouthsaus met witloofsla

dinsdag 8.12 
poreisoep
braadworst met spruiten
roerei met champignons en tomaten

woensdag 9.12 
tomatensoep
hongaarse goulash met rauwkost 
ambassadeur met erwten op z'n frans

donderdag 10.12 
erwtensoep
orloffgebraad met tuinkers 
gegamierde zuurkool

ELCKER-IK INF0-AV0ND--------------------

Afbraak van de sociale sector, lOdec 20u30 
Hoogstraat 9 of tel. 23.50.34 (40frank)

FILM WERKGROEP BIJZ. JEUGDZORG---------

'De klaplopers' (U.K.'77) do.lldec 20u 
Hoogstraat 9 inkom 60 frank

COMMERCIEEL CIRCUIT-

Capitole
Century
Majestic

Res
Savoy
Select
Capitole

: De 101 Dalmatiers 
: Cruising 
: Seed of Innocence 
The Island 

: Xanadu
: Cola, candy, chocolate 
: The Nude Bomb 
: The Shining - De Casanova - 
Fame - Gloria - Flying High


