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BEURZEN
1° a f l e v e r i n g

Het loopt mis met onze studiebeurzen. Daar is onderhand iedereen van overtuigd 
Teveel achterpoortjes, het geld kwam vaak in de verkeerde handen. In de jungle 
van administratieve raden en commissies bericht de sociale dienst voor studen-
ten hoe de besprekingen gevoerd worden en waar we ons aan mogen verwachten.
Eén ding staat vast : de totale som voor studiebeurzen/studieleningen blijft 
behouden, alleen zal de verdeling anders verlopen, (nvdr)

n e d e r l a n d

Er broeit wat aan de Nederlandse uniefs. 
Stakingen en betogingen komen los tegen 
minister van onderwijs Pais die 't ganse 
universitaire systeem wil veranderen. 
Niet dat het systeem dat hij wil invoe-
ren beter is. Maar wel goedkoper.
Die hollanders toch...

Soms kunnen we nog wat opsteken bij die 
Nederlanders. Zo leggen ze op een heel 
andere manier hun examens af.^Eenmaal 
ingeschreven in een faculteit krijg je 
een lijst met vakken voorgeschoteld waar-
uit je (mits hier en daar wat beperkin-
gen! je eigen lessenpakket mag samenstel-
len. Het voordeel is dat het Nederlands 
studentenleven n studentenleven op men-
senmaat is. Een rijke aaneenschakeling 
van studeren, werken en allerhande neven-
activiteiten. In Nederland moet je al 
serieus idioot zijn, om er nog een vak-
idioot te worden.
Het nadeel is dat de studieduur door de 
studenten zelf vastgelegd wordt. En op 
die manier is die gemiddeld twee jaar 
langer dan in België. En spijtig genoeg 
kost een student elk jaar een massa geld 
aan de staat. De minister van onderwijs 
Pais keek dus even over de grenzen en 
kwam met de volgende regeling voor de 
proppen.

eerste fase

proefjaar 1jaar
doctoraal 3jaar

In deze eerste fase zou het eerste jaar een 
sluis vorden die het teveel aan studenten 
onmiddellijk na één jaar zou wegsassen.
Zeg maar, een verkapte numerus clausus.
Na de volgende drie jaar krijg je dan een 
doctorandus-diploma ( licentiaatsdiploma 

in België ).

tweede fase

ingenieurs 1 jaar
medici

wetensch. 2 jaar
onderzoek

Tot de tweede fase zou slechts een beperkt 
aantal studenten (40%] worden toegelaten. 
Hieronder vallen :
- alle geneeskundestudenten
- alle ingenieursstudenten
- een zeer beperkt aantal studenten uit 
andere faculteiten die zich gedurende 
twee jaar kunnen specialiseren in we-
tenschappelijk onderzoek.

De Nederlandse student die zich comfor-
tabel voelde in het huidige systeem (waar 
hij zelf beslist hoelang hij studeert, of 
hij tegelijkertijd wil werken of om het 
even welke nevenactiviteit aan zijn stu-
dies wil koppelen! krijgt wellicht, adem-
nood in de dwangbuis van Pais. Of zoals 
Marcus Bakker het zei : 'Als Pais’ plan 
doorgaat, zal de student onder grote 
druk komen te staan. Iedere minuut van 
zijn tijd zal hij aan studie moeten be-
steden. Het systeem van Pais is een 
bankschroef, waardoor vele studenten in 
de knel zullen komen.'

Een tweede argument tegen is dat slechts 
een klein deel van de studenten mag door-

dringen tot de tweede fase. En deze min-
derheid maakt de solicitatiekansen voor 
de meerderheid bijzonder klein.

Argument nummer drie is een typisch 
Nederlands probleem. Nieuwe onderwijs-
systemen (zoals projectonderwijs! komen 
volkomen vast te zitten in Pais' 'bank-
schroef ' .

situering
Minister Ramaeckers installeerde in juni 
'Z9 twee werkgroepen : werkgroep studie-
toelagen en werkgroep sociale sectoren. 
Eén en ander vond zijn oorzaak in de stu-
dentenacties tegen de 10.000.

De werkgroep sociale sectoren zit in het 
slop : sinds maart '80 werd geen enkel i- 
initiatief meer genomen. Nochtans staat 
in de regeringsverklaring van het kabinet 
Martens IV dat de regering de sociale 
voorzieningen op een geïntegreerde wijze 
zal uitbouwen en openstellen voor het 
ganse hoger onderwijs. Hoe men dit zou 
betalen wordt niet vermeld...

De werkgroep studietoelagen gaf voor de 
1*maal in juli80 een verslag aan de mi-
nisters : een voorstelling van een nieuw 
uitkeringssysteem van studietoelagen, 
binnen de wet van 19Z1. Maw een her-defi- 
niëring van het begrip minvermogendheid 
van studenten thuis ten laste. De laatste 
besprekingen van deze werkgroep gingen 
over bijzondere groepen :
- gehuwde en zelfstandige studenten
- één ouder - één student - gezinnen.

Dit eindrapport is thans nog niet ter 
beschikking.

De verklaring van de Vlaamse deelregering 
kondigt een wijziging aan in het toelage- 
systeem voor studenten. Een wijziging met 
prioriteit voor de laagste inkomens en 'n 
gelijkschakeling van de toelgen voor gans 
het hoger onderwijs.
Er kwam bijgevolg een aanvraag tot ontwerf, 
van decreet tot wijziging van de wet van 
19 juli 1961.

De Nederlandse oppositiepartijen (PVDA 
en D'66 vooral! worden volkomen in de 
hoek gezet door de CDA. Het protest 
van de studenten ten spijt. Iedereen 
begrijpt de argumenten van Pais, 
en niemand komt met een alternatief. 
Het ziet ernaar uit dat in september 
'82 Nederland een stap terug doet. Het 
is mooi geweest, maar mooie sprookjes 
worden onbetaalbaar. Daarom duren ze 
nooit lang.

Het wettelijk adviesorgaan voor dergelijkf 
zaken ( de Hoge Raad voor studietoelagen! 
besloot dus op 10 december 1980 :
- het ontwerp van decreet op te stellen
- dit te doen tijdens 6 snel opeenvolgen-

de vergaderingen
- voor deze vergaderingen zou de Hoge 

Raad zichzelf verruimen met :
- een student-vertegenwoordiger
- een deskundige van de uniefs
- twee studenten uit hoger onderwijs 

kort type.
Voor de RUG werd als student W.Van den 
Berghe, en als deskundige C.Taghon van 
de sociale dienst aangeduid.

Tot nog toe werden de drie eerste én tege-
lijkertijd belangrijkste artikels van de 
wet van '71 besproken.

Er kwam een voorstel om de studietoelagen 
te beperken voor leerlingen van het secun-
dair onderwijs die niet meer leerplichtig 
waren. Dit voorstel werd niet aanvaard om-
dat het onderwiis niet gratis is (wat met 
beperking van de toelage een dure grap zou 
worden voor de gezinnen!.
Er staat een verlenging van de school-
plicht op stapel en daarin is kosteloos-
heid voorzien. Maar gelet op het gebrek 
aan financiële middelen zal de uitvoering 
wel op zich laten wachten.

wie is student ?
Definiëring van de begrippen student en 
leerling. Hierbij zijn de voorstellen : 
a! alle leerlingen van het secundair onder 

wijs principieel het recht op .een stu-
dietoelage garanderen. De ministerraad 
zou dan wel die studietoelage voor be-
paalde richtingen kunnen beperken, 
b! alle studenten van de 1* en 2* cyclus 

van het hoger onderwijs het recht op 
een studietoelage garanderen. Maar ; de 
3* cyclus (di de specialisatie! zou slecht 
een toelage krijgen mits een besluit van 
de ministerraad.
Hieromtrent werd oa door W.Van den Berghe 
de toelage voor de 3*cyclus-student verde-
digd. Maar dit bleek een minderheidsstand-
punt te zijn. Wel werd aangedrongen op 
het notuleren ervan.

studieleningen
De originele wet van '71 voorzag de moge-
lijkheid om studieleningen in te voeren. 
Maar daar bleef het bij. Er werd nooit 
gebruik van gemaakt. Een fundamentele 
vraag is nu, of het nieuwe decreet net 
als de oude wet van '71 in deze mogelijk-
heid moet voorzien. De studenten hebben 
zich steeds tegen studieleningen verzet. 
Volgens studenten mag subsidiëring enkel 
gebeuren met toelagen (en niét met lenin-
gen! omdat dit nieuwe stelsel een rem is 
voor de democratisering. Studiedagen in 
Leuven hadden verwezen naar sociale sec-
toren om studieleningen te verlenen in 
bepaalde situaties buiten de democratise-
ring.
Ivm het nieuwe decreet stelde men op de 
Raad twee groepen voor die in aanmerking 
zouden komen voor studieleningen :

- minvermogenden

- de groep wiens inkomen x-frank beven
de grens komt, en dus geen studietoela-
ge meer kan krijgen.

MINVERMOGENDEN

Aan deze groep zou men een studielening 
kunnen aanbieden in 2 situaties :
- ter aanvulling van studietoelage
- als de student geen studietoelage krijgt 
om andere dan financiële redenen (d.i. 
bissen, 3#cyclus!

Uit een eerste discussie kwam de tendens 
naar voren studieleningen aan minvermogen-
den te verwerpen en voor bijzondere situa-
ties (zoals bissen! naar een oplossing te 
zoeken binnen het bestaande beurzenstelsel

OVERSCHRIJDING VAN DE GRENS MET X-FRANK

Om studieleningen te geven als het inkomen 
in beperkte mate de grens overschrijdt, 
kon men geen eensluidende beslissing krij-
gen. De meningen liggen nogal uiteen. 
Vermits men een nieuwe techniek wil uit-
dokteren om toelagen uit te keren kan men 
kiezen :
- ofwel hoge toelagen geven aan zeer lage 

inkomsten (ten koste van gezinnen met 
een gemiddeld inkomen!.

- ofwel meer gezinnen toelagen geven.Maar 
dan wel kleinere bedragen ( ten nadele 
van de kleinste inkomens !.

De werkgroep heeft voor de eerste keuze 
uitgesproken. Minder toelagen, maar sub-
stantiële hulp aan werkelijk minvermogen-
den. Indien deze keuze erdoor komt dan 
is het gevolg dat gezinnen met een gemid-
deld inkomen niet langer recht hebben op 
een studietoelage. Vandaar dat men voor-
stelde, de groep die net uit de boot viel 
de groep dus die net de grens overschreed 
de mogelijkheid te geven een goedkope le-
ning aan te gaan. Maar hierbij stellen 
zich een aantal problemen.

- men kan de inkomstengrenzen zo gaan be-
palen dat het aantal tbelagen beperkt 
wordt en het aantal leningen verhoogt.

- men heeft geen garantie welk deel van 
het budget voor toelagen, en welk deel 
voor leningen bestemd is.

besluit
Ivm de leningen werd nog geen definitief 
standpunt ingenomen. Dit werd uitgesteld 
tot alle artikelen van de wet van '71 
zullen besproken zijn en nadat tevens een 
kostprijsberekening zal gemaakt zijn. Het 
zou wel eens kunnen dat intrestloze lenin-
gen terugbetaalbaar over twintig jaar 
even duur uitvallen als studietoelagen.

Om de studie-leningen uit het decreet te 
schrappen hebben we maar één aarzeling.
De studenten aan de uniefs hebben een 
sociale sector die hen in bijzondere om-
standigheden financieel kan helpen. De 
studenten van het NUHO-korte type, hebben 
dit niét.
We zullen verder verslag uitbrengen van 
de vergaderingen in januari.

sociale dienst voor studenten.
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ROLAND MIME UNIV GENT performers
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NU STOPPEN!
too

SCHAMPER het blad wn papier.

('I wordt loth  nooit goed]

Een prachtige manier om een jaar in te zetten. De 
Blandijn puilde uit van het volk. feestend tot in 
de vroege uurtjes. Spijtig genoeg bleken de studen-
ten vuile voeten te hebben. De auditoria lagen er 
smerig bij en dat kon de rector net niet hebben.
Hij verklaarde de Blandijn tot verboden gebied voor 
elke fuif. elk optreden. Sindsdien zitten de Gentse 
«studenten zonder culterele ruimte...

d e Janettenf u if 
van  d e reeie vlinder n

c n

Komen we aan een hoofdstuk fuiven. Na aiie imium 
rond de 10.000 inschrijvingsgeld, na al het poli-
tiek palaver, na alle ideologische discussies, 
heeft een mens dorst. Het jaar tachtig was een 
stil jaar. Een jaar bijna 'zonder betogingen,.met 
schaarse debatten. Een jaar waarin de studenten-
beweging vooral de beweging op de dansvloer betrof.

Ach, we zien het nog allemaal aan onze geest voorbij 
gaan.
Eindeloze rijen studenten geschaard achter spandoe-
ken en demokratisering.
Bedenk : Betogen is maar een begin, wij gaan door 
met bezettingsfuiven !

De gouden. De redaktie Cin zeer bedenkelijke staat) 
slaagde erin acht bladzijden én een sticker vol te 
schrijven. Heroïsch waren de memorable artikels van 
Rik Van Nuffel, toen nog hoofdredakteur. Helaas, 
ondanks al het smeergeld van onze redaktie, haalde 
hij het in zijn hoofd om af te studeren. Eén minuut 
stilte !

i n d a c h t i g

H .VA IV DEN KN DE  
>1A RK  DE C O C K S ïï'r»  
P. H E B B E  R E C H T  ss si.r 
J.V A N  CA.U TER EN.nt„„c„t 
F.U Y T È R H A E G H E N  ™  
K A R E L  H E IR B A U T a e

MODERATOR : RU DY DOOM

WOENSDAG 22 0KTBLANDIJN

Tachtig was het jaar van een anti-racistische 
betoging, het jaar van gevechten in de Voer, het 
jaar van Happart en VMD, het jaar dat de Gentse 
politie honden africht voor 'ongecontroleerde 
toestanden'■ De debatten logen er niet om . ^
'hoe rechts is een rechtsstaat ?’ of 'doemdenken’.

ST. - PIETERSPLEIN
STELLA Ca)  ARTOIS

richt in
FORFAITAIRE GENEESKUNDE

do. 20 nov. 20 u. 
Aud. B (A .Z .)

door Werkgroep Forfait i.s.m. 
WG. Mordikus

Wetswinkel werd een klachtenbureau !

Duitsland : de plezierigste verkiezingskampagne aller 
tijden. Strauss en Schmidt schelden elkaar urenlang 
de huid vol. Tenslotte vliegt een bierhal de lucht 
in en wordt Schmidt verkozen. Demokratie is een sim-
pel iets.

De ' Vernederlandsing indachtig ’ moest het worden. 
Bivak op het Sint-pietersplein met het FK kwam uit de 

bus.
Voor iedereen wat leuks was de lokroep.
En God zag dat het goed was !

Studium generale bleef met man en macht debatten 
organiseren. De wade van Turijn, dokter Herckx of 
dia's uit Tahiti, Studium deed het ! Berucht werd 
de voordracht van een professor die als alternatief 
geneesmiddel ’ het goed humeur ’ propageerde en ' het 
lachend leven ’ voorstelde. De zaal liep voortijdig
lesp. nrtpT' 11 kKir*r*h4- on
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AANVANG 15 00 h SAMENKOMST : KERKPLEIN BRASSCHAAT

NICARAG UA
SO LIDflRtTEITSAVO ND
INGERICHT DOOR WERKGROEP NICARAGUA.

1 4 FEBRUARI, 20U.
ZAAL «VOORUIT»
St Pietersnieuwstraat,23, Gent.
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.V.U. : DIRK C08YNS, GUINARDSTRAAT. 14 , GENT.

Wens bleef onge-wens-t in vrij en vrolijk. 
Na dertig jaar de leiding te hebben gehad 

van Vrij en Vrolijk ontstaat een immense 
rel. Nu blijkt de RUG onder haar proffes- 
soren dezelfde mevrouw Wens te tellen.
De faculteit van de psychologie stond 
eens te meer op stelten.

tre in ; 
halve pnjs 
vanuit elk 
station 
naar Mo1i
(op eenvouUiae vr<nc} 
ajn hef Ukefj

kempische klei eurochemic
atoom .vrij blijft dicht

GEZAMENLIJKE
VERENIGDE AKTEGROEPEN VOOR KERNSTOP ENERGEKOMITEES 2UI0-NEDERLAND
raaciencKlraat 46.2000 «w elpen 031/39 38 68 Dergstraat 10 eindtnven 040/44 30 63

Vanaf 11 uur: irifora» tl Markt op net Rond Plein in het centru« 
van Mol, met o .a.:
in fo rm atiestan d s, door lopende film - en to n e eT  

^  v o o rs te llin g e n , te n to o n s te llin g en , muzikale op-
tredens , sp rek e rs , . . .

£  Om 14 uur: s t a r t  van de be tog ing , v e rtre k  vanaf h e t Rond P le in  
‘s 3vonds: be n e f ie tco n c e r t in  een te n t ,  nab ij h e t S p o r tte r re in  

rntt 03 Th« nafbn«; tn U» kidt.

Een volk in opstand in Nicaragua. Somoza vliegt 
buiten en enkele maanden later maakt een bazooka 
een eind aan zijn leven. De familieleden stellen 
het wel. Het fortuin staat veilig op een Zwitserse 

bank.

De tijd van toen, in bedje kruipen met een draagbaar 
radiotoestel en gekluisterd aan de luidspreker luiste-
ren naar de zwoele stem van een studentenomroepster.

Wat is studentengeluk toch eenvoudig !

k k k k k k k k k k

van H-block 
maureen GIBSON 

van Armagh gevangenis 
dave FARRELL 

van H-block committee

EUVEN : W O .12 NOV. 20 u. KL.AULA

ARBEID-VSB L
organiseert een meeting

IERSE REPUBLIKINEN 
in een ...

Als het in Nederland regent, dan druppelt het in 
België. Dodewaart wordt belegerd door anti-atoom- 
demonstranten en een tijdje later volgt een zwak 
afkooksel in Mol. Iedereen weet het onderhand wel : 
we zijn er met zijn allen tegen, en daar houdt het 

mee op.

De smeulende resten van een historische 10.000. 
Het enige wat overbleef waren de schulden, de 
kosten van het proces. En dat was niet weinig. 

Gelukkig waren er de fuiven nog.

In Ierland ging een troepje terroristen in hongersta 
king. Ze wilden niet langer behandeld worden als 
'gewone' misdadigers, maar als politieke gevangenen. 
Net toen in Europa acties loskwamen, en het hier in 
Gent gezellig begon te worden meldde de BBC dat de 
heren terug trek hadden gekregen.

woensdag 31 december 
Zaal Cercle, Onderbergen - Gent 

inkom : 60 fr.
H et H of is uitgenodigd

voor de buis zitten 
als twee mannen elkaar 
tot bloedens toe stompen, 
terwijl
iedereen pijnlijk getroffen 
en ontsteld is 
als twee mannen elkaar
t e d e r  a a n r a k e n

mannen tegen seksisme - gent

Opgepast, gevaarlijke Cd')hond.
Onderzoeksrechter D ’hont joeg onverbiddelijk elke^ 
radio de ether uit. Na Radio Aktief verdwenen Radio 
Narina en alle lokale zenders. Radio Toestel bleef 
het langst overeind. Tot in november de antennes ge 
streken werden. Een laatste betoging, een fuif en 
de BRT had haar monopolie terug veroverd.

De minst geslaagde fuif.
De driehonderd zessenzestigste dag van 1980 'bleek' 
de brandbeveiliging in zaal Cercle ontoereikend. De 
Little Richard van de affiche was uitgenodigd en aan-
wezig, in de gedaante van een gerechtsdeurwaarder, om 
persoonlijk de deuren te verzegelen. Ambras dus !!!

Onder applaus van de redactie uitgeroepen tot 
mooiste affiche van het jaar.



Interieuren

Film

Een wat gediversifieerde filmhap in Scham-
per deze week. Vooreerst het skoopprogram- 
ma. Nieuws van het Exclusiviteitenfront. 
'Interiors'. De Grote Skoopwedstrijd(met 

tal van prijzen)

Skoon

De herneming van de week (om 2 0 . 0 0 u )  is dit 
keer Kurosawa’s Zeven Samourai’s. Vandaar 
dat ' Exterieur Nuit ’ uitzonderlijk om 
2 3 .0 Ü U  het scherm van Zaal 1 siert. Deze 
eersteling van de halve twintiger Jacques 
Bral siert het scherm met beelden van deze 
tijd. Misschien wat modieus, maar met een 
authentiek gevoel voor de sfeer van het Pa-
rijs van nu. Geen kater van mei '6B voor de 
op het scherm getoverde figuren...
Zij zijn ' de kinderen van Marx en Coca-cola 
zoals Robbe De Hert ze in Rood omschreef.
' Exterieur Nuit ' is wat bout, een liefdes-
geschiedenis. Leo is de wat stoerdoende 
jazzmusikant die brutaal breekt met zijn ge-
wone leventje. Hij trekt in bij een oude 
vriend, Bony, een schrijver, die leeft van 
reklamewerk op uitermate free-lancebasis en 
dito betaling. Ze dwalen door Parijs en ont 

moeten Cora, een taxirijdend raspaardje 
van zeven karaat. Samen delen ze een zeke-
re wanhoop, verveling, eenzaamheid. Cora 
laat zich niet zo snel korven, hoewel Leo 
zich opnieuw aan een schoonheid wil binden. 
Wanneer Cora met de brutaliteiten, één met 
het taximetier, gekonfronteerd wordt, 
vlucht ze weg, de twee sympathieke lui in 
hun dagelijkse doen achterlatend. De film 
is het verhaal van de onmogelijke liefde, 
maar dan vooral tussen drie mensen die an-
ders zijn, geen trek hebben in de boutade 
van de dagelijkse sleur. Samengevat is het 
dus een vrij banaal verhaaltje dat op een 
vrijverrassende wijze verfilmd, met sterke 
dialogen gekruid, U allen aangeboden wordt.

CHRISTINE BOISSON - ANDRÉ DUSSOLUER - GÉRARD LANVIN

EXTERIEUR

Nog op het programma van de Skoop, staat 
de Joegoeslavische prent van Lordan Zafran- 
ovic, een U wellicht onbekend regisseur 
gver een helaas onbekend gebleven gegeven 
namelijk de tweede wereldoorlog in dit Bal- 
kanland. Pro memoriae, circa twee van de 
twintig miljoen Joego’s overleefden de oor-
log niet. Er is een verhaal, de beelden 
brutaal. De film : ” De bezetting in 26 

beelden ".

Exclusief Nieuws

Een gelukkig initiatief van de Majestic, 
verdient publiciteit. Ten eerste, film 
(net als in de Calypso’s) om 23.00u, einde 
lijk Gentse stedelijke allures in opbouw. 
Twee : de toegangsprijs, een niet onbelang 
rijk facet, 100 fr., ook in de weekends !!

vrijdag 3.1 
kervelsoep of pap 
varkensrib of princessen 
loempia met exotische saus

maandag 12.1 
poreisoep
rundsgebraad met schorssneren in roomsaus 
vissticks met gribichesaus en rauwkost

dinsdag 13.1 
uiensoep
broodvlees met wortelstamppot 
gegratineerde macaroni

woensdag 14.1
ministronesoep
paella
varkensrib met bonen in tomatensaus

donderdag 15.1 
tomatensoep
kip op zijn grootmoeders 
zuurkool en braadworst

vrijdag 16.1 
erwtensoep of pap 
mosselen in roomsaus 
hamburger met rode kolen

SCHAMPER ZELF--------------------------

Bij wijze van surprise is ons beloofd 
dat we op de volgende redactievergader-
ing electriciteit hebben ! Allen daar-
heen aldus voorwaar. Maandag om 7u.
De brug, eerste verdiep. Artikels uiter-
lijk tegen 7 uur in de schamperschuif !!

ELKERIK------------------------------------

ma 12 jan 9u tot 15.30 VOS Van Eyckstraat 
nr.50

19.30u economie (inflatie) 
di 13 jan 20u KVS werkgroep 'vorming' 
wo 14 jan 9 tot 12u VOS

20u muziek : vrouw in rock 
2Ou ten huize van ; inleiding 

do 15 jan 20u politike vorming : staat 
en parlementaire democratie 

21u panorama
vr 16 jan 20u fuif zeven jaar elkerik

ONTWIKKELINGSBELEID-----------------------

debat in Blandijn 15 jan om 20u 
debat over ontwikkelingsbeleid. Sprekers 
R.Doom, Van Dommelen (NCOS) en iemand van 

ABOS

VERGADERTECHNIEKEN----------------------

cyclus op elkerick hoogstraat 9 in Gent 
over 4 zaterdagen, 17 jan 9 tot 17u

SKOOP----------------------------------

7.rr  ̂ 1 20u De zeven samoerais 
23u Exterieur nuit 

zaal 2 19.30u film in verlenging
22u De bezetting in 26 beelden

'Interiors' is een prent die nauwelijks 
hoeft voorgesteld te worden, en dat doen we 
dan ook niet. Voor 60 fr. kan je niet be-
drogen zijn, is het motto, üp donderdag 15 
januari wordt ’Interiors' voorgesteld 
Blandijn, Aud. E, 20.00u.

De grote Schamper/Skoop wedstrijd

Vermits er op de redaktie een aantal gratis 
skoopticketjes binnenfladderen, richten we 
een Grote wedstrijd in. Niet dat we zelf 
niet naar de skoop gaan, maar we zijn niet 
egoïstisch. Iedereen, we zijn demokratisch, 
mag meedoen, uitgezonderd mezelf en de 
skoopbeheerders. De belangwekkende vraag 
luidt: Wanneer ging het Akira Kurosawa- 
theater in de skoop open ?
Bij meer dan 1 juist antwoord op de prijs-
vraag, zal één hand de winnaar aanwijzen. 
Indien niemand reageert, gaan we zelf naar 
de Skoop(en gratis). Steek een briefje 
binnen in de Brug, St.-Pietersnieuwstraat 
45, voor SCHAMPERS WEDSTRIJD. Dit voor 
1 februari, klokslag 21.0Du. Veel geluk.

Rik S.

We beloven de lezers dat we ze in het ver-
volg niet meer zullen ambeteren met prijs- 
strijdjes en wedkampen. De redaktie.

iM P P ir tE S S  i s  *

VERTICAAL---------------------------------

9,10 en 11 januari : 'Verloren paradijs' 
12 en 14 januari : 'Radeis wegens ziekte' 
15,17,18 januari: 'De minnaars' 
telkens om 21u stipt.

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

telkens 20ustipt

Het is eigenlijk door de beugel. De Vlaams 
Nationalisten hebben nu ook hun danszaaltje. 
De funnel langs het water. Knalgeel en in 
de uiterste uithoeken reeds miniskule zwar-
te plekken die op leeuwtjes uitdraaien. Ge-
daan met de Roeland. VMO en bloedverwanten 
gaan te pint en te knuppel in de nieuwe 00. 
Hopelijk blijft links er nu buiten want als 
zij nu met rode verf de muren te kandele - 
vliegen zullen de Gentenaars die nog met de 
koning dwepen er hun voorkeurshuis van ma-~ 
ken. De koning zal dan nog meer naar Gent 

kunnen komen. Als je zoals ik ook eens naar 

vrijdag gaat zie zal je het ganse relaas 
zien van het koninklijk bezoek, aan dezer 
stee. Vrijdag moet je eigenlijk niet gaan 
zien hoor van mij. Maar wie ben ikom jou 
over de film in te lichten. Zie op dezelf-
de pagina maar ineen andere kolom. De man 
die heelhuids door de eindejaarsfeesten 
kwam spreekt er u toe. Maar al het trieste 
gezeur op radio en teevee zou je het wel 
eens laten zitten. Night and day you are 
the one riep mijn tante toen ze me met haar 
borsten op mijn schouder meesleepte onder 
de kerstboom. Grof dronken en voor de gele-
genheid opgevuld met gehakt en cognac. Ze 

had al geaperitieft, een voorgerechtje, een 
soepje, een sorbetje, een hoofdschoteltje, 
een dessert, een koffietje en bijhorend 
hondteetje naar binnen gewerkt, waarna ze op 
de koekjes en de champagne afstapte alsof 
het^niets was. Ik zegde haar met een puit 
in mijn keel en rechtemeusgat, wacht nu 

toch eens 150 dagen en kom dan terug. Neen 
schudde ze en deze beweging liep uit tot 
op het vet van haar knieën waarop ze me 
met een verpletterende wals onder de kerst-
boom nam...Stalletje naar beneden, ballen 
gebroken, slinger om haar pols, pin in het 
behang. Mens de röst heeft gelachen, maar 
ik kon het niet meer volhouden. Dus na 
de kalkoen, kussen, klokken en kerstmis 

ik naar buiten. Vechten tegen wind en 
sneeuw die zich ophoopt tegen de gevels 
van de huizen. Op het tweede verdiep kijk 
ik binnen en daar maken drie miniturken 
zich klaar om voor koning te spelen. Meer 
sneeuw, veel hoger ik loop tot boven de 
wolken en hoor opeens engelengezang, zoals 
vanEyck het zou schilderen. De zon schijnt 
boven de wolken. En op staande rechtervoet 
ga ik liggen. Ik draai me achtereenvolgens 
links, rechts, op mijn rug en op mijn 
borst. Dolgelukkig over het bereikte re-
sultaat wil ik terug naar beneden.
Na de dooi komt mijn tante van het twalet 

en beweert dat kamagurka zich in het ge-
lijknamige papier had verscholen. Nonkel 
André wierp eventjes op of het van Anus 
niet was, waarna hij onder de kerstboom 
geëxecuteerd werd.

croniqueur.

het spaarvarken

(La cagnotte)

van Eugène Labiche (1864) 
regie : Walter Moeremans 
decor en kostuums :
Andrei Ivaneanu 
belichting : Jan Gheysens 
vertaling : Rudy van den Daele

Za Zo
15h

Ma D o Vr

DEC 20 21 22 25 26
JAN 27 28 29 1 2

3 4 5 8 9

10 11

; aal iran

van Rob Scholten naar 
Multatuli
regie : Ad van Kempen 
d e co r: Corry Baarsma 
produktie : Theatergroep Splien

Wo
14h

Do Vr Za

14 15 16 17

KON. 0PERA-

\

DAS LAND DES ZA 10.01.81 - 20 U.

LÄCHELNS Dl 13.01.81 - 20 U.

F. Lehar VR 16.01.81 - 20 U.

ZO 18.01.81 - 15 U.
V----------------------------------------- ------- J

JEUGD EN MUZIEK-

To w e r  t o  THE ? f o p i £ « , . =

COMMERCIEEL CIRCUIT---------------

capitole : le coup du parapluie 
century : danny, supersnooper 

majestic : vrijdag 
majestic : flash gordon 
cine rex : 101 dalmatiérs 
select : the blues brothers 
calypso : the bleus brothers 

stardust memories 
un mauvais fils 
la dérobade
looking for mr. goodbar

15 JAN TE 14.30u.
De solisten van het Belgisch kamerorkest 
het gemengd koor v.h. kon.muziekconser-
vatorium Gent met Vivaldi, Bach, Rosseau 
annonciadenstraat 19 Gent (25 15 15)

ARCA-----------------------------------

Vrijdag 9, zaterdag 10, woensdag 14, 
donderdag 15 en vrijdag 16 januari :
' Iphigenia in Tauris '; Dit telkens 
om 8 uur 's avonds.

'Art nouveau in België is de laatste mani-
festatie van Europalia 80, 150 jaar...
Net zoals de Breughelexpo in het paleis 
voor schone kunsten. Ravenstein, Brussel. 
Een overzichtstentoonstelling van eertijds 
verguisde vormencreaties, eigenlijk een 
hele levenssfeer (van hoge heren en dames, 
dus alle 'democratiseringspogingen' ten 
spijt) . Het ijdel en frêle vormenspel kwam 
op zowat alle terreinen tot uiting,van 
architectuur tot bestek. Een aanbevolen 
bezoek. Je moet alles in je laten dóórwer-
ken. De rijke catalogus kost 60üfr. En niet 

op maandag.
Rik S.


