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ieest!
Muziek Poëzie
ANDRE BIALEK Simon Vinkenoog (Ned.)
RICK TUBBAX & THE TAXIS Jules Deelder (Ned.)
Etherisch Strijkersensemble PARISIANA Herman De Coninck (B)
JAN DE WILDE Gust Gils (B)
SYMPTOOM Bert Popelier (B)
Univ. JAZZ-COMBO Marcel Van Maele (B) 

Frank Dec rits (B)

Theater-performance 
Univers. Toneel

Tentoonstelling 
Fotoklas R.U.G.

Universitair Straattoneel Film
Universitair Koor Torhout/Werchter ’79

18 februari : woensdag : happening-dag. 
Organisator : onze unief zelf : studen-
ten van het kultureel konvent (vorige 
week alhier in de schamper voorgesteld) 
willen hun naam wat bekender maken. En 
er staat heel wat te gebeuren.
Eerst en vooral de plaats : de sint 
Pietersabdij. Een gedroomd kader voor 
een happening. Gerestaureerd, gereno-
veerd en in maar liefst vier zalen te-
gelijkertijd.

Aan de affiche te zien : zowaar veel 
waar voor je geld.

FILM

Torhout - Werchter '79. Je weet wel, het 
bekende 'Woodland' festival. Twee jaar ge-
leden traden daar op :
- Bintangs
- Kevin Coyne
- Van het Groenewoud
- Tom Robinson Band
- Talking Heads
- Dire Strait
- Rory Galagher.

Wie er toen was ziet misschien zichzelf 
nog, wie er niet was kan dat nu inhalen.
De film wordt gedraaid in de crypte.

OPTREDENS

ix.ck Tubbax en the taxis : een 5-mans- 
groep die in september ‘79 doorbrak met 
'whem the weekend comes/bojangle plays 
tonight'. Hun volgende single 'Breaking 
up' werd tot beste belgische produktie 
van het jaar uitgeroep*1"

Estherisch Strijkersensemble parisiana : 
brengt, als muziektheater, oude klassieken 
in een aangepast (humoristisch) kleedje, 
doorspekt met tal van verrassingen.

André Bialek : een waals chansonnier die 
enige tijd geleden een ruime bekendheid 
verwierf met o.a. zijn lied : 'la belle 
gigue'(gezongen als 'la belgique').Jammer 
genoeg weinig te zien in Vlaanderen.

Symptoom : zanggroep van het bekende 
theater symptoom te Gent. Volksliederen 
van hier en uit de derde wereld, zoals 
destijds de Internationale Nieuwe Scène 
dat met veel succes deed.

Jan Dewilde : één van de sterkste Vlaamse 
artiesten, reeds méér dan 13 jaar op de 
scène en als zodanig voorloper van de 
huidige electrische vlaamse kleinkunst. 
Bekend nummertje : Joke.

Universitair jazz combo : zeer bekend om 
het feit dat ze, eenmaal begonnen, van 
geen ophouden meer weten. Vorige week 
traden ze nog op tijdens de 'tweede 
verzameling' met een repertoire dat 
de ganse jazz-geschiedenis overspant.
Met een beetje nadruk op de meer licht-
voetige jazz.

PERFORMANCE

Gents Universitair toneel 
Gents Universitair straattoneel 
Gents Universitair koor 
Mime universiteit Gent

KLUIVER

Moties. Ik kan me voorstellen dat u soms 
de lust bekruipt er zelf één op te stellen 
Je moet wel een aanleiding hebben natuur-
lijk. En kijk, in het recente verleden 
deden zich twee gebeurtenissen voor die 
voor evenveel organisaties aanleiding 
genoeg waren om er een op te stellen.

De V.K.S vooreerst. Desbetreffend slechts 
twee opmerking. Hun motie staat in het 
teken van 'het opkomend fascisme' (wat 
vindt u trouwens van de opkomst van de 
burgerij in de 13°eeuw), en zowaar, ze 
waren aanwezig. Op die betoging, op die 
donderdag. Nu, ik heb ze niet gezien.
En ik ken ze alle vier. Belangrijker 
echter, want het is tenslotte altijd 
mogelijk dat je een communist over het 
hoofd ziet -geïnfiltreerd als ze zijn-, 
ze zijn solidair met de arbeidersbeweging. 
Ook met de marokkaanse gastarbeiders in 
Parijs, kameraden ? Goed, jullie zijn er 
misschien ook tegen dat de éne communis-
tische burgemeester ze naar de andere 
doorstuurt, misschien vinden jullie dat 
zelfs erg. Maar waarom stellen jullie 
daar eens geen motie over op ? De ver 
van mijn bed show zeker ? Of bevuilt 
een kat nooit zijn eigen nest ?

Tweedens : De C.D.S. (de christen demo-
cratische studenten). Ze hebben zich moe-
ten inhouden. Liefst 444 dagen en dan pas 
kwamen die Amerikanen vrij. En waar ie-
dereen al die tijd zat op te wachten ge-
beurde eindelijk. Want inderdaad een CDS 
motie is altijd goed om de wereld te ver-
bazen. Daar gaan we :
'... Nu de gijzelaars vrij zijn kunnen 
we eindelijk onze mening zeggen.... '

Gelukkig hebben ze gewacht tot de gijze-
laars vrij waren. De wereldpolitiek is 
al genoeg beïnvloed door de CDS-moties.

Dat ze tegen elk soort imperialisme zijn, 
oke, mij goed. AIB (anti-imperialistische 
bond) overigens ook. En die doen niéts 
anders dan moties verspreiden, in zoverre 
zelfs dat de linkerhand niet meer weet 
wat de rechter vast heeft.

Hoedt U, studenten, de jaren tachtig in 
(een gelukkig,overigens) met een CDS - 
AIB coällitie.
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ACHTERvoLqinqs wAAfiz’n

deze week

Wat u deze week moet antwoorden op 
vragen betreffende ...

feestweek deze week met o.a. happening 
(pag 1) en veel meer moois (pag 4).

kluiver over pamfletten.Eerste pagina.
geld van de rug. schijnt er niet op te 
groeien. De vvs start een schandaal- 
rubriek: tweede pagina.

geld van de student

beurs : de derde aflevering : hoe langer 
hoe interessanter. Tweede pagina.

beurzen : hoeveel krijg je, moet je nog 
deelnemen aan twee zittijden en veel meer 
op de tweede pagina.

lezers van alle kleuren op één bladzijde.
De derde.

eten wordt soms een beetje duurder. Hoe 
komt dat ? Schamper ging het vragen op 
de derde bladzijde.

speciale aandacht voor twee manisfestaties. 
De zes uren van centraal amerika en dag 
tegen sexueel geweld : in agenda.

agenda •: achteraan

fotoklas start een serie over graffitti. 
Wekelijks achteraan te verwachten.

knobby verlaat belgië. Een laatste oproep 
op de laatste pagina. Raar maar waar.

volgende week

Wie volgt c.raar op ?
Hoe duur worden de voedselmaaltijden ? 
Repititorenburo's : is dat nu goed of 
slecht ?
Pleegt de filmotheek fraude ?

Deze en vele andere belangwekkende vragen 
volgende week in...

schamper : volgende redactievergadering
maandag om zeven uur in de brug. Eerste 
verdiep. Artikels uiterlijk dan binnen.

Indien alles naar wens verloopt komen er 
deze week twéé schampers van de pers.
De tweede zal later deze week in gent 
verspreid worden.

Formaat en papier zal de gentse student 
vreemd voorkomen, maar wees gerust, het 
is (voor één derde] wel degelijk schamper

Het blad wordt een uitzonderlijke uitgave 
van de drie Vlaamse universiteitsbladen 
samen :
- van leuven : veto
- van brusselt vubke
- van gent ï schamper

De kop van deze gezamelijke publicatie 
zal dus driedubbel zijn. Technisch is 
dit een heksentoer. Alle drie de bladen 
werken met verschillend formaat, verschil-
lend drukprocédé, verschillende drukkers 
en vooral verschillend redactioneel be-
leid .
Dit gezamelijk nummer zal het nieuwe stu 
diebeurzen systeem uit de doeken doen.



vervolg van eerste pagina

DICHTERS

Veel kommentaar hoeft hief niet bij, 
de namen spreken voor zichzelf. Op-
vallend veel dichters uit de laatste 
'nacht van de poëzie'.
- Simon Vinkenoog (Ned)
- Jules Deel der (Ned)
- Herman de Coninck (B)
- Gust Gils (B)
- Bert Popelier (B)
- Marcel van Maele (B)
- Frank Decrist (B)

Tussendoor treden doorlopend de eigen 
groepen van het kultureel konvent op. 
De 'performances'. De mime-groep 
brengt (waarschijnlijk) een kleuren- 
evokatie.

TENTOONSTELLING
Fotoklas barst los. na een debuut in 
schamper (deze week start de 'graffiti - 
reeks'op de vierde pagina), een ten-
toonstelling in de sint-piefcersabdij.

of ik nou op het toneel sta
of in de zaal op de tiende rij
of in het midden zit
of ik nou buitenstaander ben
of ingewijde
dochter of ingenieur
provo of landarbeider
academisch geschoold of beroepsloos
abacadabra
wat zoals U allen weet ook iets betekent
hokus pokus pilatus pas
je bent dichter en je schrijft
ik maak je allemaal tot dichter
het willen weten
het vrije woord
wat anderen zeggen
lezers vragen het woord
Maar meneer, ik ben er ook nog
en wat had je van mij gedacht
of dacht U soms dat hij geen mening had,
en hij, en hij, en hij,
en jij, en jij, en jij,
en ik tenslotte
wie ben ik, die niet ben dan samen met 

elk van jou

vinkenoog 
gedicht voor 
niemand.

Nog een laatste tip : op de BRT zullen 
regelmatig vrijkaarten worden aangeboden. 
Als je snel bent, kun je wel iets mee-
pikken.

Alles begint om 19u. tot s'avonds laat.
De prijs zou men democratisch gehouden 
hebben : 100 frank voor alles en iedereen.

Dé attractie zullen jullie natuurlijk 
zijn. Een happening staat of valt met 
het volk dat er rondloopt. En geef toe 
als studenten er geen ambiance kunnen 
inbrengen is het droevig gesteld in de 
wereld.

Ziedaar een laatste moraliserende noot.
Tot woensdag.

VUILE WAS BUITEN
EERSTE AFLEVERING

7/1 DE RAAD VAM BEHEER \

Je moet stekeblind zijn om het nog niet 
in schamper gelezen te hebben. De raad van 
beheer is twee studenten-vertegenwoordigers 
arm. De VVS besloot een vuile-was-reeks te 
schrijven van diezelfde raad van beheer. 
Deze week het eerste deel :
VVS verhaalt de 'financiering aan de RUG', 
twee maten twee gewichten.

Om de manier van financiering aan onze 
unief volledig door te lichten, heb je 
boeken vol cijfers nodig. Niemand weet 
echter precies wat er achter die honderden 
bladzijden tellende begrotingen schuilgaat 
behalve een selekt groepje topadministra- 
teurs die zwijgen als vermoord. Zo is het 
frappant om van de RvB-leden te horen dat 
ze eigenlijk niets van die begrotingen 
snappen, terwijl dezelfde mensen later de 
begrotingen tegen een tempo van miljoenen 
per minuut goedkeuren (wanbeheer ?].
Om deze reden - dat we het ook niet alle-
maal snappen -, en ook omdat we weten dat 
de lezer nu eenmaal niet geneigd is om 
zich te vermoeien met pakken cijfermateri-
aal, kozen we voor een doorlichting aan de 
handvan enkele frappante voorbeelden :

Industrie-gericht

De universiteit wordt door de machthebbers 
steeds meer geörienteerd naar de belangen 
van de industrie. Zo stelde de financie-
ringswet het aantal lesgevers-begeleiders 
en de werkingsuitkeringen veel hoger voor 
de wetenschappen die direkter aanleunen 
bij het produktieproces ( de zogenaamde 
groepen B, C en D] .

Richting A (menswetenschappen] ’krijgt’ 
dan relatief minder.
richting A: 4673studenten : B43 miljoen 
richting 3: 3943studenten : 994 miljoen 
richting C: 2235studenten : 923 miljoen 
richting D: 248studenten : 86 miljoen

Met andere woorden : er komt veel meer geld 
ter beschikking per student naargelang de 
richting industrie-gericht is.

Het budget 'subsidies voor onderzoek’ van 
419 miljoen werd door de raad van beheer 
als volgt verdeeld : 
wetenschappen en
toegep.wetensch. 232miljoen 56%
landbouw met 
geneeskunde en
psychologie 142miljoen 34%
de andere de kruimels

Uit informatie n.a.v. het interface-orgaan 
weten we dat de (toegepaste] wetenschappen 
en ook vele andere proffen uit de andere 
fakulteiten dit geld bijna uitsluitend ge-
bruiken t.v.v. onderzoek voor fabrieken.

Alhoewel de begroting voor bouwwerken sa- 
menhangt met een aantal toevalligheden(al 
of niet dringende werken] kan in het al-
gemeen toch dezelfde voorkeur gekonsta- 
teerd worden. Zo behoren de wetenschappen 
en de toegepaste wetenschappen steeds weer 
bij de koplopers (resp. nr1 met 94 miljoen 
en nr. 3 met 51 miljoen voor 1980 ], ter-
wijl de menswetenschappen achterblijvers 
zijn ( bv. de Letteren en Wijsbegeerte met 
3,5 miljoen de laagste kost ]. Eén voor-
beeld : door de vernieling door de rijks-
wacht tijdens de 10.000-akties van maart 
1979 liet men - ook als een soort straf - 
de puinen in de Blandijn maanden liggen.

Professoren-gericht = verkwist

•Om een algemeen beeld te geven : van de 
totale begroting '80 van 2,6 miljard ging 
er 1,5 miljard aan wedden naar proffen en 
assistenten, 0,5 miljard naar het admini-
stratief -technisch personeel, 0,6 miljard 
naar ’ andere werkingsuitgaven ’ ( dus mees 
tal naar eerstgenoemde groep ].
Om te bewijzen dat er slechts voor sommi-
ge geen geld is, volgende frappante feiten: 
- de rektor krijgt in '81 1,1 miljoen fr. 
uit het eigen vermogen van de unief voor 
de modernisering van zijn salon ( blijkbaar 
een traditie telkens er een nieuwe rektor 

komt ].

- meestal geen geld voor serieuze fiets- 
hangars ( wie komt er met de fiets ? ], als 
het vriest zit je 's avonds in de leeszaal 
van de centrale bib te bibberen omdat men 
de verwarming afzet uit bezuinigingsdrift, 
maar wel waren er miljoenen om de pronk- 
autos van de rektor, de administrateur en 
regeringskommissaris warm te houden in de 
winter. En zo gaan we verder : 14,7 miljoer 

voor een parking van de wetenschappen aan 
de Sterre, 7,8 miljoen voor een parking 
aan de psychologie ( + 0,5 miljoen om te 
zien waar ze rijden als het donker is ] - 
wie komt er met de auto ?

- honderden miljoenen voor een kliekje ho-
ge pieten van het AZ die een dubbel loon 
willen, geen frank voor een nieuw statuut 
zoals het rijkspersoneel voor het gewone 
universiteitspersoneel.

- elke dienst wil ( of kreeg ] zijn eigen 
komputer. Teneinde raad werd tenslotte
op 9 november '79 een komputerkommissie op 
gericht om eindelijk een beetje te koördi- 
neren en met adviesrecht voor de aankoop 
van nieuwe apparatuur boven driehonderd-
duizend frank, betaald ten laste van de 
staatskredieten en van de kassen, ... doch 
niet voor die ten laste van de fondsen.
- in twéé homes werden belangrijke konstru 
ktiefouten ontdekt. Maar doordat de unief 
ze gekocht heeft volgens de formule 'sleu- 
tel-op-de-deur', en doordat er zelfs geen 
lastenboek bestaat hiervan, moet de RUG 
zelf opdraaien voor de kosten.
- potje gedekt : op de vergadering van dec. 
'79 werd op de RvB erkend dat ’ alle op-
drachten voor het oprichten en uitrusten 
van gebouwen op het terrein van het AZ naar 
één hand geleid ’ wepden, dus naar één aan-
nemer. Een prof rechten beweerde droogweg 
dat dit ’ juridisch moeilijk aanvaardbaar 
is ' .

Studenten : help-yourself

De allergrootste financieringspost ten voor 
dele van de studenten is de sociale sektor 
( SS ]. Alhoewel na de revolte van '68 op-
gericht voor de ’ demokratisering van de 
universiteit ', bewijst de begroting dat 
de studenten meer en meer alles zelf be-
talen. Voor de uitgave van 277 miljoen in 
'81 betalen de studenten zelf rechtstreeks 
174,5 miljoen ( 137 van vooral maaltijden 
en homes, 37,5 miljoen van inschrijvings-
gelden ]. Tel daarbij de overblijvende 
67 miljoen ( totaal : 104 miljoen in '80 ], 
die nu vooral verdwijnen in de algemene 
universiteitspot, en de rekensom is vlug 

gemaakt.

De bewering van de RvB-lid Van Den Berghe 
dat de unief ( ’ dankzij hem ’] dit jaar 
10 miljoen meer geeft aan de SS is perti-
nent onjuist. Het rektoraat geeft dit 
jaar enkel 7,5 miljoen meer omdat ze vorig 
jaar haar wettelijke verplichting om 10% 
van de inschrijvingsgelden aan de SS te be 
talen niet nakwam, ze betaalde slechts 
5% . Dit verschil moest nu bijgepast wor-
den .

De ware aard van RvB tegenover de SS kwam 
tot uiting naar aanleiding van het voor-
stel van de SVB-ers om het besparingsma- 
neuver van het rektoraat, de 8miljoen kos-
ten van het Buro voor studieadvies werden 
van haar rekening afgewenteld op de SS, 
ongedaan te maken. We kregen hiervoor pre-
cies geteld 4 stemmen van de 31. Eén van 
’ de mannen van 10 miljoen ’ onthield zich 
zelfs. Arm van geest zijn zij die geld vei 
wachten voor de studenten van de Rv'B...

BEURZEN
3° af levering

Deze week een boze vinger vanuit de 
sociale dienst voor studenten. Ruw-
weg behandelen we deze week :
- wat wordt de maximum-studiebeurs ?
- verplichte deelname 2°zit .. ,
- studietoelage voor middelbaar onderwijs .'
- indexatie van de beurzen ?

Naar aanleiding van de nerziening van net 
systeem van de studietoelagen verschenen 
hierover de laatste weken regelmatig arti-
kels in de dagbladpers. De informatie die 
hierin werd gegeven was vaak slechts ten de-
le juist, maar meestal onvolledig. Dit was 
ook het geval in Schamper 125 ( zie Beur-
zen - 2° aflevering ].
Ook wordt de indruk gewekt dat alles reeds 
beslist is, terwijl het tot op heden enkel 
om voorstellen gaat en de diskussie nog vol-
op aan de gang is. De besluitvorming in de 
werkvergaderingen van de Hoge Raad voor Stu-
dietoelagen ( zie schamper 122 ] mag ten 
vroegste eind februari verwacht worden. En 
zelfs dan is het nog maar een voorstel waar-
over de Hoge Raad haar advies nog moet ge- 
ven. .
En dit voorstel moet aan nog door de minis

ters goedgekeurd worden.

Hieronder volgen enkele bemerkingen op het 
artikel verschenen in Schamper 125:
- Wat de maximumtoelage van 60.000 frank 
voor een kotstudent en 40.000 frank voor eer 
spoorstudent betreft: dit zijn inderdaad de 
hoogste studietoelagen bij strakke toepas-
sing van het systeem en uitgaande van het 
principe dat het ministerie van Nationale 
Opvoeding enkel verantwoordelijk gesteld 
kan worden voor de specifieke studiekosten. 
In gezinnen met een inkomen beneden het so- 
cio-vitaal minimum ontbreekt inderdaad het 
geld om de totale kosten dat een studerend 
kind met zich meebrengt, te dragen.
Een andere oplossing van de overheid ver-
wachten is echter onrealistisch. Het is 
dan ook een fundamentele eis van de soci-
ale diensten dat die studenten een maximale 
studietoelage zouden ontvangen, verhoogd 
met het bedrag dat aan het inkomen ontbreekl 
om de totale kosten te betalen. Deze eis 
zal door ons tijdens de volgende bespreking 
met klem verdedigd worden omdat we het on-
verantwoord vinden dat de maximale studie-
toelage in dergelijke situaties zou beperkt 
worden tot de ’resterende’ studiekosten en 
aldus aan haar doelstelling zou voorbijgaan 
met name herverdelen met prioriteit voor de 
laagste inkomens.

- Wat de verplichte deelname aan de tweede 
zittijd betreft: ’dit pricipe blijft be-
houden' staat er in Schamper 125.
Dat is onjuist. Positief in de besprekingen 
is het feit dat men afstapt van de filosofie 
waarin men aan de beursstudenten meer ver-
plichtingen oplegt dan aan een niet-beurs- 
student. In deze geest wordt voorgesteld

1. de verplichting lessen en praktische 
oefeningen te volgen niet meer in het de-
kreet op te nemen

2. en de verplichting tot deelname aan de 
examens te beperken tot één van beide zittij 
den. Ook de verwijzing naar de reglemente-
ring van de onderwijsinstellingen is posi-
tief. Wanneer in het NUHO de reglementering 
bvb. voorziet dat men eerst in de praktijk 
moet slagen om aan examens deel te nemen, 
dan kan van de beursstudent die buisde op 
die praktijk geen examendeelname meer ver-
wacht worden.

- Schamper schreef ook: 'Geen studieto«xagen 
meer voor de leerplichtige leerlingen van 
het middelbaar onderwijs’.
De studietoelagen voor leerplichtige leer-
lingen worden door sommigen in vraag gesteld 
Maar in de werkvergaderingen bestaat daar 
absoluut geen eensgezindheid over. Tijdens 
de maand mei zal met alle betrokkenen en we-
tenschappers een hearing georganiseerd wor-
den waarin die problematiek zal besproken 
worden. Het is in elk geval voorbarig te be 
weren dat de beurzen voor leerplichtige leer 
lingen afgeschaft zullen worden.
- Wat de indexatie van de beurzen betreft: 
in de huidige wetgeving zijn de studietoe-
lagen niet geïndexeerd, wel de inkomstengrer 
zen. Er gaan helemaal geen stemmen op 'om 
de beurzen niet langer te indexeren’, inte-
gendeel.De indexering die voorzien wordt op 
de grens van minvermogendheid is normaal de-
ze van de kleinhandelsprijzen. Door de stu-
denten werd gepleit voor een eigen index der 
studiekosten om op die manier het verband te 
leggen met de sociale toelagen. Indien bin-
nen de sociale sektoren de prijzen zouden 
stijgen dan zou dit opgevangen worden door 
de studietoelagen.
Naast de indexatie wordt daarenboven weten-
schappelijk onderzoek voorzien om de start-
bedragen op regelmatige tijdstippen te her-
zien. Dit is een absolute noodzaak omdat 
het socio-vitaal minimum (de grens tussen be 

staanszekerheid en bestaansonzekerheid] zich 

kan wijzigen en vooral de thans vooropgestel 
de 5000 frank per persoon meer ten laste, 
een bedrag dat arbitrair bepaald werd zonder 
wetenschappelijk onderzoek.
De kombinatie van indexatie en wetenschappe-
lijk onderzoek wordt dus weldegelijk voor-
zien.

9
De organisatoren.

VVS-SVB Sociale Dienst.



Op straat, op straat...
1.

" Met fascisten moet je niet praten 
daar vecht je tegen. "

Willy Calewaert 

(VN 13-11-'80)

De hier opgeworpen vraag moet ondergeschikt 
worden gemaakt aan de vraag : ' hoe be-
strijdt men het best het herolevende fas-
cisme ?’. Dit zal afhangen van verschil-
lende omstandigheden : hoe talrijk zijn ze, 
wat is de weerklank van hun akties in de 
pers en bij de bevolking, vormen ze kon- 
kreet al een fysiek gevaar, wat is de hou-
ding van de openbare macht, ordediensten 
etc....

Op basis van de antwoorden op deze vragen 
moet gezocht worden naar het meest effi-
ciënte middel om het fascisme te bestrij-
den, in de gegeven omstandigheden. Deze 
middelen moeten zoveel mogelijk geweldloos 
blijven en dit niet uit principiële, maar 
uit taktische overwegingen.

Wanneer elke anti-fascistische manifestatie 
ontaardt in een vechtpartij, wordt het voor 
de burgerlijke pers al te gemakkelijk fas-
cisten en anti-fascisten op één hoop te ve 
gen en zo de publieke opinie ’ één pot nat’ 
voor te schotelen. Op die manier kreëert 
deze pers een ongewenste geweldatmosfeer 
rond anti-fascistische manifestaties, ter-
wijl net die een zo groot mogelijk publiek 
moeten bereiken. Herrieschoppers horen er 
dus niet thuis. Een overreaktie heeft dik-
wijls het onbedoelde resultaat dat de be-
streden fascistische organisatie onevenre-
dig veel aandacht krijgt in de pers ( sen-
satie ! ) en, wat erger is, laat die orga-
nisatie toe de zondebok te spelen ( term 
die blijkbaar nogal geliefd is in dat mi-
lieu ) .

Een afgewogen efficiënte reaktie op uitin-
gen van fascisme veronderstelt ook een 
nauwkeuriger onderscheidingsvermogen van-
wege de anti-fascisten. Korporatisten, 
solidaristen, groot-nederlanders, reaktio- 
nairen, anti-kommunisten, rechtse flamin-
ganten zijn nog geen fascisten die op 't 
politieke terrein bestreden moeten worden.

De anti-fascistische beweging zou haar voor 
deel doen bij een zorgvuldiger taalgebruik. 
Dan kan de devaluatie van het woord fascist 
misschien worden gekeerd, en hervindt het 
zijn ware, walgelijke betekenis. Het ware 
daarom ook beter voortaan de term fascis- 
toïd in de^lade te laten. Er wordt teveel 
gebruik van gemaakt om mensen die men geen 

fascist durft te noemen ( en het meestal 
ook niet zijn ), er toch de smet van te 

geven.
Nu weet ik wel dat we niet naïef moeten 
zijn. Het is inderdaad onmogelijk te dis 
kussiëren met mensen wier enig argument 
ligt in geweld tegen andersdenkenden, 
kleurlingen, homoseksuelen, etc. ...
Maar manifesteren, tegeninformatie geven, 
de publieke opinie wakker schudden, ijve-
ren voor een wet tegen het racisme, kort-
om : fascistische propaganda neutraliserei 
is wel zinvol.
Als alle legale en geweldloze middelen 
zijn uitgeput en als de omstandigheden 
het noodzakelijl maken [voorbeelden moe-
ten we al gaan zoeken in het vooroorlogse 
Duitsland),, dan, en pas dan, is geweld 
verantwoord. Dan ook is de fascistische 
mening niet meer vrij.

U C r .

P.S. Wil het NSV zo spoedig mogelijk la-
ten weten of het al dan niet fascistisch 
is.
Schriftelijk, liefst.
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Beste,

Naar aanleiding van de gevechten in en 
rond de Blandijn van maandag 2 februari 
is er nogal wat te doen geweest rond fas-
cisme en racisme.
Prompt organiseerde het anti-fascistisch 
front een betoging.
Het is wel merkwaardig dat deze heren die 
anders de mond vol hebben over het gevaar 
van privé-milities nu een beroep deden op 
gehelmde en met stokken bewapende punkers 
om hun betoging te laten beschermen. Of 
zijn linkse privé-milities een weldaad 
misschien ?
Op de meeting zelf werd ophitsende taal gE 

sproken in de zin van ’fascisten hebben 
geen spreekrecht’, ’een demokratie waar 
Vlerick zomaar over Zuid-Afrika mag spre-
ken is geen demokratie', ’we moeten onze 
demokratie met geweld verdedigen'.
Is het dan te verwonderen dat na afloop 
van de meeting een dertigtal punkers zo 
over hun toeren raakten dat ze het abso-
luut nodig vonden om het Volksunie-lokaal 
Roeland aan te vallen met Molotov-cock- - 
tails ?
Nog bedenkelijker wordt het wanneer VNSU- 
mensen die tegen deze praktijken protes-
teren in een pamflet, belet worden deze 
pamfletten uit te delen in de Brug.
Nog een raad voor diegenen die overal 
fascistische spoken zien: probeer eerst 
zelf demokraat te worden alvorens de anti-
fascist te spelen

Met Vlaamse groet,

J. Vanslambrouck 
VNSU-praeses.
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Beste,

De laatste dagen herleeft de strijd tegen 
het fascisme. En maar goed ook. Het is 
inderdaad noodzakelijk dat de linkerzijde 
waakt over de demokratische vrijheden in 

deze krisistijd.
Over de gebeurtenissen in de Blandijn naar 
aanleiding van de fascistische meeting kar 
ik moeilijk oordelen daar ik er toen zelf 

niet bij was.
Ik heb echter wel deelgenomen aan de masse 
le betoging tegen fascisme, racisme en 
apartheid donderdagavond.
De ordedienst van deze betoging doet bij 
mij enkele vragen rijzen. Dat sommigen 
onder ons bewapend waren was nodig om het 
hoofd te kunnen bieden aan eventuele fas-
cistische tegenbetogers en politiecharges. 
Maar was het wel verstandig dat de mensen 
van Ambras zo openlijk met helm, stok en 
schild de stoere jongens kwamen spelen ? 
Vrijdagmiddag stonden enkele mensen pam-
fletjes uit te delen in de Brug. Toen 
ik het pamflet aannam werd het mij onmid- 
delijk door een punker uit de handen ge-
rukt. Hij beweerde dat het toch allemaal 
leugens waren. Kan best, maar als verdedi 
ging van de demokratie niet erg netjes. 
Willen wij als anti-fascisten geloofwaar-
dig blijven, dan moeten we konsekwent zijr 
met onszelf. Als we andere meningen niet 
respekteren levert dit alleen maar argu-

menten op tegen ons.

Fred Coppens

hetgeld
is op

Vanaf deze week een overzicht van de 
mogelijkheden die de sociale sector,
U lieden studenten biedt. Het ware 
natuurlijk beter geweest, dit bij het 
begin van het academiejaar te doen, 
maar logica is nooit onze sterkste zijde 
geweest (vraag dat maar aan Van Damme). 
Deze week de neerslag van een gesprek 
dat we hadden met de heer van Espen, 
hoofd van de sociale sector, over zijn 
budgetaire problemen, zijn opties voor 
1981 en zijn twijfels voor 1982. Vanaf 
volgende week gaan we dieper in op elk 
onderdeel van de sociale sector apart 
(resto's, homes, jobdienst, pas en 
vele andere..) Jawel.

Het grote probleem waar de sociale sector 
in de toekomst zal mee te kampen hebben is 
een tekort aan geld Cu toch ook ?). Vorige 
week kon je al lezen van Pat Viaene dat de

(spaar)pot van 42 miljoen die in '79 werd 
bijeengespaard gewoon op is, door de hoge-
re uitgaven in 1980 (de grootste oorzaak 
hiervan is een onvoorziene terugbetaling 
van een lening van 20 miljoen). Dit jaar 
rekent men nog met een begrotingsoverschot 
van 3 miljoen, namelijk :

inkomsten : 277 miljoen 
uitgaven : 274 miljoen 

Het overgrote deel van de inkomsten komt 
uit de studentenresto's en de homes, maar 
zonder toelage van het ministerie zou men 
met een enorm begrotingstekort zitten.

Deze toelage bedraagt voor 1981 93miljoen. 
De vrees is echter groot dat het ministe-
rie wel eens het mes in deze subsidie zou 
zetten. Dit zou kunnen gaan van een niet 
indexering (die normaal elk jaar wordt 
toegepast) tot een drastische vermindering 

van het bedrag.

Vandaar dat men dit jaar verwoedt op zoek 
gaat.naar middelen om een nieuwe 'spaar- 
pot’te creëren die dergelijke besnoeiingen 
kan opvangen. Dit wil men doen langs drie 
wegen. In het artikel van Pat Viaene reeds 
genoemd.

- de maaltijdprijzen op de tweede verdie-
ping van de overpoort worden aan het dub-
bele van de grondstofprijs gegeven, waar-
door gediversifieerde prijzen tot stand 
zullen komen, gaande van 45 tot 90 frank.

- de uitbouw van een snack, waar men ook 
tegen verschillende prijzen allerlei zal 
kunnen verkrijgen : hiermee poogt men de 
mensen die nu in de ’eetbarakken' hun maal-
tijden verbruiken, aan te trekken.

- de homes : de optie is dat de homes voor 
50% bezet moeten blijven door beursgerech-
tigden. De beursgerechtigden betalen zeker 
1.650 frank. Wie geen beurs heeft zal 
tussen de 1.650 en 3.000 frank betalen 
a rato van zijn inkomen.

Men zoekt dus koortsachtig (?) naar nieuwe 
inkomsten. Er is maar één probleem : het 
is onzeker of men ze zal vinden. Voor de 
homes kan men zich de pertinente vraag 
stellen of men tegen 3.0D0 frank (of zelfs 
'maar' tegen 2.500 frank) nog concurren- 
tieel is tov de privé-sektor. In elk geval 
rekent men dit jaar nog met een meer-op- 
brengst van 2,5 miljoen tov 1980.

Voor de resto's weet men in het geheel 
niet of het nieuwe opzet zal aanslaan.
Het kan in dergelijke mate tegenvallen 
dat de bedoeling (een spaarpotje maken) 
volledig in het water valt en men hele-
maal géén extra inkomsten bekomt of 
zelfs onder de geraamde inkomsten 
zal zitten.

erf: &OC. ßro n o T ' cU. ojb (f&b 'CnxxxJU:.

Als dit echter het geval is (en als 
de gevreesde vermindering van de toe-
lage er inderdaad komt) moet men het 
geld elders gaan zoeken. En hoe ?
Juist, de prijzen optrekken. Maar ook 
dit is geen oplossing, want een prijs-
verhoging gaat altijd gepaard met een 
vermindering van het verbruik, zodat de 
inkomsten eigelijk gelijk blijven. We 
willen er echter de nadruk op leggen dat 
er dit jaar géén prijs-verhoging komt.

Bon, zijn er dan geen andere mogelijkheden 
vraagt de naïeve student zich af ? Je kan 
natuurlijk de toegang tot de voorzieningen 
van de sociale sector uitbreiden tot de 
NUHO-studenten (dit geldt in de praktijk 
alleen voor de homes want in de resto's 
kan iedereen al binnen). Principieel kan 
dat natuurlijk, er zijn in Brussel zelfs 
twee kommissies daartoe opgericht waar 
echter nog niets is uitgekomen, en zonder 
beschermende hand van bovenaf kan of wil 
men hier zelf niets ondernemen.

We herhalen : Dit jaar zijn er nog geen 
problemen, maar wat er volgend jaar gaat 
gebeuren weet geen kat. De subsidies zul-
len waarschijnlijk (sterk?) verminderen, 
of men dit met de voorgestelde maatregelen 
kan opvangen is onzeker. Over dit alles 
vanéf volgende week meer : per sector 
zullen we werking, werkingsmogelijkheden, 
en problemen nagaan. De resto's komën het 
eerst aan de beurt. We proberen voor u 
ook een gesprek met Calewaert te versieren. 
Vooral in verband met een eventuele toe-
lage vermindering.
Tot slot een overzicht van de begroting 
voor 1981 :

I. Inkomsten.(afgeronde cijfers).

toelage ministerie 
ontvangsten van soc.

93 miljoen

sector zelf homes 39 miljoen
restos 85 miljoen

aandeel inschrijvings-
gelden 37 miljoen

andere abos
nwkw
e .a. 8 miljoen

277.142.000

II.Uitgaven, (afgeronde cijfers).

personeel
werkingsuitgaven
(vb.grondstoffen resto)
andere
(vb.studentenactiviteit)

110 miljoen 
142 miljoen

4 miljoen

273.929.000
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FILM TO N EEL

DE ANDERE FILM 
UNIVERSITAIRE FILMGROEP

maandag 16.02 : " Kart May " 
dinsdag 17.02 : " Hitler, een film uit 

Duitdland " deel 1
woensdag 18.02 : " Hitler, een film uit 

Duitsland " deel 2 
alle films van Hans Jurgen Syberberg 
Blandijn aud. C telkens om 2Ou.

SK00P ----------------------------------
zaal 1 : 20.00'Coming home' Hal Ashby 

22.30 'Mam cumple cien anos' 
Carlos Sauna

zaal 2 : 19.30 film in verlenging 
22.00 'Breaker morant'

Bruce Beresford

N T G ----

(Bent)

van Martin Sherman (1979) 
regie : Jean-Pierre de Decker 
decor en kostuums :
Jacques Berwouts 
belichting : Jan Gheysens 
vertaling : Frans Redant

Op een morgen in 1934 wordt het vriendenpaar Max en 
Rudy overvallen door de SA : men is op zoek naar de 
vriend van een inmiddels gearresteerd homofiel officier. 
Rudy en Max ontsnappen maar worden toch gearresteerd 
en afgevoerd naar Dachau. Tijdens het transport ontmoeten 
ze nog een homofiel, Horst.
De gladde Max weet in het concentratiekamp in plaats 
van de roze driehoek een jodenster te krijgen, die hem 
een betere behandeling garandeert. Doorheen de prikkel-
draad groeit een relatie tussen Max en Horst, een glimp 
van menselijkheid.
B e n t: een ontroerend en schokkend stuk, tegelijk een 
aanklacht en een pleidooi. Verpletterend. Belangrijk

Za Zo
15h

Ma Do Vr

JAN 24 25 26 29 30
FEB 31 1 2 5 6

7 8 9 12 13
14 15 16 19 20
21 22

6 UREN VAN CENTRAAL AMERIKA---------------

De solidariteit met het verzet in El 
Savador Nicaragua, Guatemala organiseert 
zich. In Frankrijk kwamen 20.000 mensen 
op straat, in Brussel 3.000 om hun soli-
dariteit te tonen. Ook in de USA werd 
betoogd tegen een dreigende inval van 
de VS in El Salvador.
De initiatieven die in België genomen 
zijn on de solidariteit een duwtje te 
geven :
- zes uren van Centraal Amerika. Op
14 februari aan de VUB, auditorium aula, 
ingang 4, pleinlaan, 1050 Brussel.
Start 17u en een bus vertrekt op het 
sint pietersplein om 16u.
Programma : films, meeting, optredens 
ingericht ddor VC0V en de solidariteits- 
coroités Nicaragua, El Salvador en Hondu-
ras .
- El salvador de geheime oorlog.
Een dissident rapport van buitenlandse 
zaken van de USA onthult geheime ameri- 
kaanse operaties in El Salvador. Dit 
rapport is (vertaald) verkrijgbaar als 
brosjure op het secretariaat van de brug.
- petitie verspreiden en moties laten 
stemmen op een gemeenschappelijke verga-
dering. Een nassale petitie werd gestart. 
Deze aktie is erg belangrijk voor de 
verspreiding van de solidaritéit ! Wie ze 
mee wil verspreiden kan ze verkrijgen bij 
de werkgroep centraal amerika (rug) in 
het secretariaat van de brug.

werkgroep centraal amerika.

FILMFORUM VTK-----------------
'Easy rider' dinsdag 17 feb. 
Blandijn aud. C 20.00u.

COMMERCIEEL CIRCUIT-

capitole : les sous doues 
century : the godsend 
majestic : the blue lagoon 

caligula
rex : fist of fury
select : het einde van de reis 
calypso : brubaker

life of brian 
mon oncle d'amerique 
twee vrouwen 
marathon man

D & PO T
SCHAFT

VRIJDAG 13.2
uiensoep met kaas of pap 
visbrochetten met rauwkost en 

cocktailsaus
broodvlees met rode kolen

MAANDAG 16.2 
wortelsoep
varkensgebraad met princessen 
vissticks met gestoofde porei

DINSDAG 17.2 
groentensoep
kippefrikassee met rauwkost 
gegamierde zuurkool;

WOENSDAG 18.2 
kipperoomsoep 
gentse stoverij 
braadworst met spruiten

DONDERDAG 19.2 
seldersoep
weinerschnitsel ratatouille 
boerenomelet met spek

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

'I love ny wife' wo 18 dol9 vr20 en 
za21 februari telkens om 20.15

A R C A ------------------------------------

'Iphigenia in Tauris' van Goethe 
wo14 Qol5 vrl6 feb. telkens om 20.00 
lokatie 091/25 18 60

VERTIKAAL ------------------------

'Ja meester' van Adrian Mitchell 
wol8c'en vr20 feb.

VUILBAK

ELCKER-IK---------------------------------

-vrijdag 13 februari om 19.30u : Energie 
in het algemeen.

-maandag 16 februari om 19.30u : Ekonomie : 
De internationale handel.

-dinsdag 17 februari om 20.30u : Kinderen 
en echtscheiding; met Lieve Moors in het 
Vrouwenhuis, Van Eyckstraat 7.
-donderdag 19 februari om 20.00u : De huur-
wet van '81 en om 20.30 : De Oost-West ver 
houdingen met Jan Vermeersch.

Deze aktiviteiten gaan door, indien niet 
anders vermeld, in het vormings- en aktie- 
centrum Elcker-ik, Hoogstraat 9 te Gent.

GESPEEKSAVONDEN-

0p dinsdag 17 februari om 20u gaat er in 
studentenhuis Boudewijn, Harelbekestraat 
70 een gespreksavond door met als thema : 
" Een Vlaams kultuurbeleid en de B.R.T. " 

Spreker is prof. Balthazar.

( is 't zo goed, pol ? )

FOTOKLAS--------------------------------
donderdag 19 feb. om 20.30 in de Brug 
avond rond 'beeldkompos itie' met Mark 

Mombaert.

DAG TEGEN SEXUEEL GEWELD------------------

film : 'de nacht van de mannen is het 
geduld van de vrouwen.' 

dia's: anti-pomo reeks door vrouwenhuis 
Brussel, achteraf debat met I.Asseloos. 
debat: 'sexueel geweld en strategie'mmv 
vrouwen die vertellen over mishandeling, 
abortus, prostitutie, seksindustrie en 
aktiegroepen uit het gentse : modératrice 
Martine Tanghe.

vrouwenliederen : mmv vrouwen van kollee* 

tief internationale nieuwe scène.

Jeugdhuis 'de stoof' (erpe mere) zoekt 
medewerkers voor verdere uitbouw. Doel: 
een beter en bewuster functioneren van 
mensen. Heel wat werkgroepen zijn voor-
zien. Alleen de medewerkers ontbreken 
nog. Kontactadres : chris van merleen, 
van hulthemstraat 17 gent.

Te koop : 50cc puch monza, zeer mooie 
staat, voor 16.OOOfrank. Tel 091/28 32 77 
na 19u. Vragen naar B. Chevolet.

Fotomodellen gezocht, om op verschillend'e 
wijzen aan fotografie te doen. Portret, 
natuur, naaktstudies, of wat je ook ligt. 
Wederzijdse dienst : een paar foto's 
gratis. Heem contact op met chris de 
Heerleen van hulthemstraat 17 gent of 
kom op een donderdagavond naar de brug 
tweede verdiep : fotoklas.

debat : politiek lesbianisme en beroeps-
verbod.

debat : mannen en de strijd tegen sexueel 
geweld.

film : 'mourir a tue-tête over verkracl
ting.

19u : vertrek fakkeltocht tegen sexueel 
geweld.
21u : begin rockavond met delta 5 en 
gerania. Met fuif achteraf.

doorlopend : kinderopvang door rooie 
vlinder en nannen tegen sexisme.

actiegroep tegen sexisme mmv 
ambras.

Dit alles vindt plaats op zaterdag 14 
februari 1981 in de Blandijn van 12 
tot 19 uur. Daarna is er een rock-
avond in zaal Cercle om 21 uur.

FUIF 0XFAM---------------------

vrijdag 20 februari in vooruit 
'de ver van je bed fuif'

FAILLISSEMEMENT 
FUIF 

17 FEB.

stam inee 
A R T E V E LD E  

dinsdag 9uur

Klapband 
Roland & Groep

F I L M
R U B R I E K

Hollywood met COMING HOME Andermaal op 
politieke toen. Hoewel, de dream-factory 
denkt zoals veel kapitaalintensieve in-
stellingen in termen van rendement en 
efficiënt money-making, eerder dan in 
politiek jargon.
Anderzijds dragen (Hollywood) films een 
bepaalde ideologie. Per definitie, omdat 
zowel documentaire als speelfilms een 
bepaalde realiteit herscheppen. Nu hoef 
je geen slimmerd te wezen om vastste stel-
len dat Hoolywood-films veelal een conser-
vatieve ideologie uitdragen, gewoon omdat 
de prenten binnen het raam van bepaalde 
socio-economische condities gerealiseerd 
werden, in casu, een conservatief agerende 
wereldnatie.

Het Viëtnam-syndroom moest aan bod komen, 
vandaar, en nu is skoop. Voor het overige 
verwijzen we naar de kalender. Denk ook 
aan de tweede week van de Syberberg-re- 
trospectieve in de blandijn.

Rik S.

PS. Een korte rubriek vanwege de festi- 
valijver.

de LAATSTE
C'RAAR
KNOBBY

Het valt moeilijk om in een totaal absurde 
rubriek een ernstige aankondiging te doen. 
Maar dit is er één. C.Raar, schrijver van 
de knobby, laat gent voor wat het is en 
trekt (voor beroepsredenen) naar het 
buitenland. Men kan niet eeuwig student 
blijven.

Daarmee dreigt knobby te verdwijnen. De 
redactie is er zich echter van bewust 
dat knobby meer besproken werd dan scham-
per zelf en daarom is de volgende oplos-

sing (met toestemming van C.Raar) uit ae 
bus gekomen. We verklaren deze rubriek 
vacant. Wie de taak van C.Raar wil over-
nemen, stuurt een proef-knobby naar de 
redactie. C.Raar zelf zal, tijdens zijn 
laatste week in Gent, zijn erfgenaam 
aanwijzen.

Adres : schamper : st.pietersnieuwstraat 
45, gent. Vóór maandag 23 februari.

Dag, C Raar, de groeten van de redactie. 
Het beste ginder.
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