137 I

een sterk, nieuwbeleid

Verantw. uitgever : Rik Van Nuffel
Hoofdredakteur
: Frank Goetmaeckers
Redaktieadres
: St.- Pietersnieuwstr.
45, 9000 Gent
Rekeningnummer
: 001-0481260-22
abonnementen :
: 100 bf op bovenstaand
adres of rekeningnr.

7 'JAARGANG

GHIJSBRECHT
Ghijsbrecht gedraagt zich niet
volgens de voorgeschreven kode:
een oproep tot de Rektor.

AAN

INDIANEN
Groot intervieuw met Larry Anderson en Robert Cruze over de
uitwijzing van Navahos en Hopi.

BRIEF

GHYS6RECHT, DE RECTOR EN DE STDDENTEN...

Iedereen wist het. Niemand durft. Dat is
de korte samenvatting van de minst suksesvolle en wellicht kortste aktie sinds de
oprichting van deze unief.

Drie dagen lang zou een ruime groep studenten de examens tijdens de tweede zit
van professor Ghijsbrecht bijwonen, observeren, de resultaten publiceren en
hard naar buiten komen. Dat stond vast.
Tot de eerste dag naderde. Toen hadden
we met zijn allen plots 'veel werk' en
'geen tijd'. Ghijsbrecht veegt de vloer
aan met alle regels.van de eksamencode.
En dat doet hij op een bijzonder efficiënte, intimiderende wijze. Resultaat :
uiteindelijk durfden nog twee (2) mensen
op dertienduizend studenten de examens
observeren. Voor die twee hoefde het dan
ook niet meer.
Ki ik, Paul Ghijsbrecht, ik beken. Ik heb
tenen je samengezworen . Ik vind wat je
doet walgelijk. Ik zal je eigenhandig
dit nummer toesturen. HAAR BLIJVEN JE
RFPRESAILLES NU ?
Achteraf, na de mislukte plannen valt het
eigenlijk nog best mee. Gans die aktie
was niet eens nodig. Iedereen kent toch
al de praktijken van professor Ghijsbrecht
wat moeten wij nog meer vertellen ?

De studenten weten het maar durven niet
reageren.
De proffen weten het, maar vinden dat ze
niet moeten tussenkomen. Daar worden ze
tenslotte niet voor betaald. Je kan hier
blijkbaar heel academisch 'ethica' doceren maar het vechten verleerd zijn. Je
kan hier blijkbaar net zoals Ghijsbrecht
psychologie doceren, maar voor de studenten die psychisch ineenstorten, de mensen
die een zenuwinzinking krijgen, huilend
buitenkomen, de ogen sluiten.
Het rectoraat weet het, net zoals de
studenten en de proffen, maar vindt dat
een best plezant. Een stukje folklore
heet dat daar, ook al gaat die 'folklore'
tegen de regels in die ze zelf ontworpen
hebben.

Toch kan er een belangrijk steentje aan
het rollen gaan. Hoe zal Cottenie reageren ? Zal de nieuwe rector de oude wetten
eerbiedigen ? De rector zou twee dingen
duidelijk moeten doorhebben :
- de verhalen rond Ghijsbrecht steunen
op waarheid._Zelfs al zouden ze slechts
voor één vierdëT waar zijn, dan nog gaat
dit te ver. Een eksamen moet moeilijk
zijn wil de RUG zijn naam eer aan doen.
Maar dit loopt de spuioaten uit.
Dergelijke examens waarbij de student
gedwongen wordt te konkurreren met een
medestudent, deraelijke examens waarbij
één student geconfronteerd wordt met vijf,
zes, zeven ondervragers, dergelijke examens waarbij studenten belogen, bedrogen,
en in de war gebracht worden, dergelijke
examens waarbij mensen in elkaar klappen,
schreiend als kinderen buiten komen, uren
mooen wachten voor het mondeling examen,

DERGELIJKE EXAMENS GAAN TE VER EN HEBBEN
NIETS MEER TE MAKEN MET EEN KWALITATIEVE
s e l e c t i e . Dit is wetenschappelijk sadisme.

Een polymorfe perversie.
- de studenten durven niet reageren.
Niemand weet of de represailles die ze
vrezen wel doorgang zullen vinden, maar
het feit dat studenten d e n k e n dat dit
kan gebeuren, dat ze niet geloven' dat
dit systeem eerlijk en objectief kan
werken is een zeer scherp teken aan de
wand. Dit wantrouwen vindt zijn oorsprono
in uitspattingen zoals Paul Ghijsbrecht.

Dit moet u, mijnheer de rector, met
wortel en tak uitroeien. Het is nutteloos
alleen de takjes de snoeien. Die blackand-decker-techniek kennen we, en verdwijnt onvermijdelijn onder de mantel
van de academische liefde. Fnkele jaren
geleden bracht een enquête van uw eigen- ‘
ste studiedienst 'aan het licht', dat
P. Ghijsbrecht de reaels van uw eigenste
universiteit jaarliiks ongeveer verkracht.
Dat rapport moet nog ergens in uw kast
liogen. Als het niet teveel gevraagd is...

dan zien we mekaar nog eens
Gans de affaire komt eindelijk in de
politieke sfeer. In Duitsland kreeg
Schmidt (pro-raketten) oppositie vanuit zijn eigen partij. Dat was niet
zo dramatisch tot die leden openlijk
op straat kwamen en zich radicaal
tegen hun politieke leider opstelden.
In België gebeurt dat iets diplomatischer.
Natuurlijk is de socialistische partij
tegen, de liberale partij voor de plaatsing van de raketten. Maar de verrassing
kwam van katholieke zijde. Het interdiocesaan beraad sprak zich uit tégen de
plaatsing. Nu is die raad enkel een
raadgevend orgaan ten overstaan van de
bisschoppen en moet de CVP er zich zeker
niets van aantrekken. Maar toch een
verheugend feit : zelfs de katholieken
hebben door dat ze sterfelijk zijn.

Nee, laten we niet giftig doen, er zijn
ernstige pogingen van katholieke zijde
om een alternatieve politiek ten overstaan van amerika en rusland te formuleren, een politiek die een beetje anders
klinkt dan 'voor elke raket, heb ik er
ook één'.
Zoals Barnaby (die vind je nog elders
in deze schamper) vorige week vertelde
in de Blandijn : de raketten maken Europa onveiliger, en niet omgekeerd. Deze
wapens zijn aanvalswapens, niet defensief.
En als Reagan dan nog begint rond te
strooien dat hijniet bang is van een
nucleair oorlogje in Europa dan zou ik
zo zeggen ...
nu zondag in brussel betoging tegen
kernwapens verzameling rogier om 2u.

ENQUETE
Schamper legde een aantal organisaties op de rooster.Uniek
en eenmalig in dit nummer.

scharr’ner wordt. vo1ledig aesubsidieerd door
de pentse rijksuniversiteit - dienst studentenverking. de redactie is voliedin onafhankelijk van welke ornanisatie dan ook.
de redactie is niet verantwoordelijk voor
lezershrieven. redactievergadering elke
naandao 7 u st.-'ietersnieuwstraat 45 f-ent

DEZE WEEK
IN SCHAMPER
Enouete: p4,5,6.
Fotoklas: p.4.
Studiebeurs: p.5

Dit wordt waarschijnlijk het laatste
nummer van zeven jaar schamper. Wij,
goeie getrouwe verwende lezer, hebben
besloten ermee op te houden, totdat
er reacties zouden loskomen.
Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd
hebben. Zoals we vorige week reeds
achreven denkt de redactie er ernstig
over na,dit blad te reduceren tot een
wekelijkse agenda, zonder artikels of
wat dan ook.
Sinds oktober hebben we onze oplage
verhoogd tot 5.000 exemplaren. Hiermee bereiken we meer dan de helft
van alle Gentse studenten. Alle vijfduizend exemplaren gaan wekelijks weg.
Een enquête vanuit de sociale raad,
verricht door een professionele markettingploeg, wees uit dat 99% van de
gentse studenten schamper kennen.
Het gaat ons dus blijkbaar voor de wind.
Iedereen kent schamper, de meerderheid
leest schamper. Alleen stellen we een
paar vraagtekens achter dat 'lezen'.
Sinds oktober worden we allemaal grof
ibetireigd door regeringsvoorstellen die
deze unief gewoonweg naar het failliet
zullen leiden. Met als enige oplossing
een dramatische verhoging van alle
prijzen (homes, eten, inschrijvingen).
Misschien is het u al opgevallen, maar
wij paniekeren niet zodanig frequent.
We zien echter geen paniek in de straien.
De reactie van de gentse student is nihil.
Nochtans ken je de situatie, je kon ze
horen op radio, tv, tot in je eigen
auditorium toe en je kon ze lezen in
talloze pamfletten, en niet in het minst
in schamper.
Dit alles doet ons besluiten dat meer
dan 5.000 mensen dit blad lezen, goedkeurend knikken, maar weigeren enig
ander lichaamsdeel te mobiliseren.

Filmrubriek: p.6
Barnaby en kernraketten:p.6
De Bondt: p.7
Nieuw tramsysteem:p.7
Graffity:p.6
Toneel: p.3
Repetitorenbureaus:p.7
Lezersbrief, agenda :p.8
Ghysbrechtrp.l
Atoombetogingrp.l
Intervieuw:indianen:p.2
Binnenland-verkiezingen:p.2
Buitenland-kernoorlog:p2
Schamper stopt ermee:p.l

VOLGENDE
Erg treurig maar waar: er komt geen volgende week meer. Of misschien toch wel,
maar dan niet meer dan de agenda....
Voor de verzamelaars het laatste verheugend nieuws: bij het laatste nummer zal
je een afdruk van het eerste vinden
‘t Zijn al paarlen voor de zwijnen.

Verhaal nummer twee : de reuactie dacht,
in al haar naïviteit, als de zaken zo
staan dan zullen we zelf acties ondernemen. Het resultaat daarvan kan je
links hiervan lezen. Alweer bleef het
bij veel goedkeurend gemompel, maar de
luie konten bleven in de fauteuils plakken.
Dit tweede verhaal doet ons besluiten dat
de studenten het blijkbaar niet nodig
vinden om op te komen voor zichzelf. Waarorr
zouden wij dan nog uren achter de grijze
toetsen van deze daverende typmachine
zitten ? Uit traditie ? Omdat de tekeningen zo leuk zijn ? Omdat er subsidie
voor bestaat.
Wij dachten dat we dit deden om informatie door te spelen. Aan jullie reactie
te zien is er echter geen behoefte aan
informatie, enkel aan een vlot lezend,
plezant blad. Je voelt het aankomen.
Zo zijn we niet getrouwd. Deze week
kregen we heel precies één lezersbrief.
Onder deze omstandigheden hangen wij
onze schrijfmachines in de bomen.
Schamper kan slechts schamper zijn als
er leven borrelt uit die grijze, doffe
studentenmassa, leven in de vorm van
brieven, kaartjes, wat dan ook...
Tot zolang zal je ons moeten missen.
Salut en merci.
de ex-redactie.

1

Waarom besloot de Amerikaanse regertng tot
'relocating’? ( dit is de verplichte verhuizing van Navaho-en Hopi-indianen.Ze
werd als wet uitgevaardigd in 1974 en moet
voltrokken zijn voor 19863anders wordt het
leger ingeschakeld.)

een gebruik. Maar een indiaan begint al na
2 glazen bier nonsens te verkopen en te
zwalpen. Dat weten zij ook en ze maken er
gebruik van. 70 %van de indianen die in
de gevangenissen zitten , zijn daar vanwege het alcoholmisbruik. Het is heel
moeilijk om je broeders en zusters ervan
te overtuigen niet naar de drank te grijpen.
Het is niet de eerste maal dat afgezanten
Ook het zelfmoordpercentage bij de indiaan
van de indiaanse naties ons land aandoen.
en vooral bij de jongere indiaan, ligt zeer
Vorig jaar kregen we Lame Deer op bezoek.
Vorige week spraken Larry Anderson, Navaho- hoog.
indiaan en Robert Cruze, Papaco in een vol Dit is de huidige toestand, het is geen
verhaal wat ik hiet; aan het vertellen ben,
auditorium op de Blandijn.
Het is erg moeilijk om de sfeer in de zaal deze dingen gebeuren nog.. .vandaag !
te beschrijven:
niet breedsprakerig,
niet agressief. Kortom ze voeren helemaal
geen verkiezingscampagne (zie De Croo eveneens in de Blandijn.)
Robert Cruze, een Papacoindiaan , was veel
Ze vragen enkel om sólidariteit met zo'n
traditinoneler en sprak veel meer vanuit
geduld dat je er als haastige white-man
een gevoel van onmacht, hulpeloosheid tewel even stil van wordt.
genover de respectloosheid van de ameriWaarom solidariteit ? Omeindelijk los te
kaanse machthebbers.Je moet ook begrijpen
komen uit de wurgende greep van de Amerikaanse regering die hen uitbuit, als schooi dat oneerbied tegenover de natuur als een
zeer zwaar vergrijp wordt aanzien. Robert
ers van oost naar west stuurt en op alle
mogelijke manieren probeert klein te krij- vertelde ondermeer hierover dat je land niet
mag bezitten: je moet ervan leven, je kan
gen ( waarbij we de anerikanen zelfs een
er op wonen maar het is in geen enkel opmerkwaardig grote fantasie moeten toekenzicht jouw eigendom.Robert was ook veel
nen.)
INTERVIEW
met Larry Anderson
en Robert Cruze
i
________________ i

Er zijn vele redenen. Ze zullen zeggen dat
het is omdat de 'Navaho Tribal Government'
(de semi officiële regering van de Navahos)
overhoop ligt met de Hopi Tribal government en ze willen het land niet verde-len
en daarom dus wil de amerikaanse regering
die wet doorvoeren.
Je moet ook weten dat ik een andere groep
van mensen vertegenwoordig. Ik werk met de
traditionele mensen die de tribal govrnment
niet erkennen, en ook niet de amerikaanse.
Voor hen ben ik hier. Wij leven op het land
wij levne van het land, dat is onze hele
traditionele kuituur. Deze mensen spreken
geen engels, ze spreken hun eigen taal,
ze hebben hun eigen traditionele regering.
Met die mensen leef ik.
De Tribal govrnments zijn marionettenregeringen en zij vechten om het land omdat de
amerikaanse regering deze landtwist heeft
veroorzaakt. Daarom gaat de strijd door.
Maar wij , de traditionele Navahos en de
traditionele Hopis , wij leven al duizenden
jaren samen en wij willen samen het land
delen. Wij willen geen agressie,wij willen
geen wetten, we willen enkel leven op dit
land, zoals we al duizendjaar doen.
De echte reden van de relocation zijn onze Hebben jullie nu eigen scholen ?
grondstoffen.Aardolie, steenkool, aardgas
en uranium, dat men er gevonden heeft.
Dürom moeten we weg.
Toen de regering de reservaten inrichtte
op het eind van de 19° eeuw deed het christendom duchtig mee. De christenen kwamen
m
et hun schilen want ze hadden een overeenUranium is wel heel erg belangrijk nu ...? kom
st met de amerikaanse regering om naar
de reservaten te komen. Sinds de komst van
het christendom hier hebben ze hun eigen
Uranium is één van de grondstoffen die zé volkenmoord doorgevoerd op het indiaanse
volk door een vreemde opvoeding op te legop ons land en het is veruit de grootste
business voor heel wat transnationale en gen.
multinationale ondernemingen. Deze uranium We wilden wel leren maar we werden gedwongbusiness is dodelijk omdat‘ze er bommen mee en om naar de klassen te gaan, onder één
dak te hokken, uniformen te dragen. We wer
maken om andere volkeren te bedreigen en
den verplicht onze haren te knippen en onte vernietigen.
ze culturele tradities te vergeten. WanOm uranium op te delven gebruiken ze
neer we onze eigen taal spraken werden we
Indiaanse mensen in de mijnen en als ze
geslagen door deze 'leraars', die zich
het uranium verwerkt hebben in de kerncentrales brengen le hun rommel gewoon bij christen noemden.
Daarna kwam de regering,met dezelfde laagons terug. Wij zijn dus twee maal het
heden.
slachtoffer. We staan aan het begin en
Maar vandaag richten jong indianen 'survi
aan het einde van de kringloop..
val-schools' op. Zij voelen zich helemaal
Niet alleen ons misbruiken ze, maar ook
niet gebonden aan de federale regering, de
de Canades indianen, de Australische inboorlingen en de Zuidafrikanen. Ze gebrui- staat of zelfs maar aan de Tribal Government. Het is een vrije school, voor alle
ken traditionele volkeren, minderheden.
mensen.
Is het niet moeilijk jullie culturele traditie te bewaren ?

Het wordt alsmaar moei lijker, ja, maar wij
respecteren ze nog, we leven er nog steeds
naar. De dag van onze geboorte krijgen we
indiaanse namen, heilige medicijnen.
We krijgen overlevingsrichtlijnen mee, nl.
de levenscyclus die we zullen doorgaan.
We belijden de heilige instructies van onze vaders en moeders. Deze tradities zijn
een deel van ons leven en dat is zo al
duizenden jaren. Want wij geloven dat dit
onze gronden zijn, onze overlevingskansen
als indiaan.
Hoe is de situatie van de indianen in de
blanke stedenhebben z ij nog contact met
de traditionele cultuur ?

Wordt, vanuit de traditionele cultuur of in
de scholen, ook geleerd hoe men zich moet
verzetten tegen de blank inmenging 7

Zeker ! De 'survival-school' laat de indiaan weer zijn identiteit ontdekken, zijn
verbondenheid met de indiaanse cultuur en
traditie. Men doet hen inzien dat deze
vreemde regering hun land verwoest met behulp van de transnationale en de multinatio
nale ondernemingen. Men leert hen te vechten tegen de verschillende machten die hen
trachten te onderwerpen. Ik bedoel niet
dat ze worden onderwezen in wapendracht,
maar dat ze geleerd worden op te komen voor
hun rechten, voor hun verbondenheid met
het land en met de mensen, hoe ze zich moeten inzetten voor hun volk.
Maar als je land wordt bedreigd MOET je
iets doen, en de laatste toevlucht om je
familie, je land te verdedigen is het geweer.

Er was een man die aan het ontbijten was,
samen met zijn familie. Er kwamen een paar
soldaten zijn huis binnen, ze grepen het
zout , gooiden het in zijn ogen, toen
sloegen ze hem en dreigden hem neer te
schieten. Ze schoten niet, maar sloegen
hem nog wat meer en bonden hem aan een boom
Daar moest hij ongeveer drie dagen blijven,
ze sloegen zijn vrouw en zijn kinderen.
Die hebben hem op de een of andere manier
kunnen losmaken en ze gingen op de vlucht.
1
Ze vluchtten naar de Verenigde Staten omdat ze dachten dat er daar meer vrijheid,
meer respect was...
i
i
I
i
Juist ten noorden van ons leeft een volk
dat bekend staat als Javapai- Apachees en
de stad Phenix wil een dam bouwen om water
te vergaren op het grondgebied van de Javapai waardoor alle huizen in het stuwmeer
komen te liggen. Een man die Morris Udall
noemt en verschillende andere congresmen
verzamelden enkele van onze mensen en ze
zeiden : Als je naar dekkranten trekt en
openlijk ons projekt steunt, zullen we je
water geven van de Central Arizona Projekt.
Als je dat niet doet krijg je geen water.
Ook hier weer willen ze onze handen besmeuren met het bloed van het Javapai volk.
Wij willen dat niet, wij deze dam helemaal
niet, want het water dat vandaar naar de
woestijn wordt geleid, zal de woestijnbodem ontregelen.
In Mexico zeggen ze dat als je het land
niet bewerkt , je het ook niet kan bezitter
dat mag wel mooi klinken, maar als je dat
Pj
vergelijkt met de indiaanse kijk op de wereld zeggen wij dat het land voor ons als
een moeder is: als een moeder leven geeft
aan haar kinderen voedt ze ze ook.En wij
zijn net zo: wij zijn kinderen en moeten
leven van het land.

Toen de white-man kwam vestigde hij zich in
kleine steden en gemeenschappen en toen deze uitgroeiden tot grote steden werden velen van ons verplicht in de stad te gaan leven omdat er geen werk was in de reservaten En zullen julie de wapens opnemen ?
Ze konden er niet fatsoenlijk leven. In de
jaren '50 startte het 'Bureau for Indian
Ja, als we gedwongen worden wel !
Affairs' een relocation-campanje. Ze beloofden de indianen geld als ze in de stad
gingen wone en re een job aanleerden. Maar
eigenlijk wilden ze de indianen enkel weg
van hun land zodat ze konden beginnen delven.
Zijn er verder nog specifieke problemen
Vandaag wonen er nog steeds indianen in de
stad maar ze komen langzaam terug want nu
begrijpen ze dat het belangrijk is dat ze
overleven, dat ze hun traditionele cultuur
doorgeven.
Er zijn ook meer jongeren die na hun opleiding in de scholen terugkeren om hun ouders
te helpen in de reservaten. Ook ik heb dat
gedaan en ik verkondig nu in hun naam een
boodschap omdat zij het moeilijk hebben
om te reizen.

Ze hebben geprobeerd om het MX- MissileSystem op te stellen in Noord-shashony op
de grens tussen Nevada en Utah. Maar er
kwam zoveel verzet tegen ,(ik denk dat
zelfs mensen uit europa meehielpen) dat ze
die dingen nu bij ons gebracht hebben.

Ja, alcohol is een zeer groot probleem:
ze maken de indiaan dronken omdat ze weten i
dat wij hiertegen niet bestand zijn. Ze
gebruiken de alcohol om ons te manipuleren
en velen van ons te vernietigen binnen en
buiten de reservaten.Je moet beslist al
weten dat wij totaal geen. alcoholhoudende
dranken kunnen verdragen, bij jullie is het

ue reaen waarom ik hier gekomen ben,is dezelfde reden waarom Larry gekomen is en dezelfde reden waarom jullie hier zijn.
De reden waarom ik gekomen ben' , is dezelf
de reden waarom Larry gekomen is: misschien
hebben jullie een goede communicatie met
jullie regering en misschien kan je er hen
van overtuigen de teugels aan te trekken
van dat losgebroken paard ginds en wij zitten er waarschijnlijk wel érgens op,want
als dat paard blijft bokken en steigeren,
zal het ons afgooien en vernietigen__

minder heftig en toen we hem vroegen of er
nog hoop was voor de Amerikaanse indianen
antwoordde hij dat ze niet eens een woord
hadden in hun traditionele taalvoor hoop,
dat het geen kwestie van hoop was maar
van religie: If we can please the spirits
than we will win, if we can't...

Als ik Larry bezighoor over alcoholisme
denk ik aan mijn land. Er waren drie
nieuwgeboren kinderen wiens ouders alcoholiekers waren. De dokters vertelden: "Als
de kinderen ooit ziek worden, breng ze dan
naar het ziekenhuis en wij zullen ze helpen." Wel, ze brachten de kinderen toen ze
ernstig ziek waren. Ze onderzochten ze en
doorliepen gans het gamma van de medische
verzorging maar verzorgden niet écht.
Ze lieten de ziekte verder en verder aanslepen. Hun bedoeling was na te gaan wat
het erfelijk effekt was van het alcoholisme
van ouders, op hun kinderen.
De kinderen stierven en ze wisten niet hoe
ze de dood moesten verantwoorden. Ze maakten een rapport en beschreven het als:
" Death in the intrest of mankind. "

waarmee jullie te kampen hebben , ik denk
aan drugs of alcohol ?

Een man die werkte in de Tribal government
schreef een brief naar de Noranda Mining
Company, dat zich onlangs een stuk reservaat toeeigende,en vroeg hen of ze werkten
met radio-aktief materiaal . De Company
antwoordde dat ze niets te maken hadden met
radioaktiviteit. Een tijdje later kreeg de
man kreeg een brief van
man een brief van de "environmental protection Agency" waarin stond dat NOranda
wel degelijk met radioaktiviteit werkte en
dat ze een onderzoek moesten doen. Noranda
loog ons voor ! Ik begrijp niet waarom maar
ze logen gewoon tegen onze mensen.

Hen helpen kan je door brieven te schrijven
naar de amerikaanse regering , waarop je je
ongenoegen diudelijk maakt over de misbruiken en het wansmakelijke beleid dat de
regering er voert.De adressen hiervan kan
je bij BANAI( Belgisch Aktiekomitee NoordAmerikaanse Indianen.) verkrijgen.
Verder nodigen Larrg en Robert je van harte
uit op een internationaal kongres dat
midden of eind juni zal gehouden worden
in het Papaco - reservaat.Hierover zal
BANAI later meer inlichtingen vrijgeven.

binnen
Het is niet merkwaardig dat de problemen
rond Komen -de kommunautaire problemen in
het algemeen-, die vroeger steeds centraal
stonden in verkiezingsstrijd en regeringscrises, de kiezers niet meer kunnen beroeren. D a ’s een heel spijtige zaak voor
de partijen: de bliksemafleider doet het
niet meer.
De mensen hebben nu immers heel wat belangrijker problemen aan hun hoofd. Kernraketten, de afbraak van grondwettelijke
vrijheden, ekonomische crisis...
Vooralsnog proberen de politiekers dit
bij te benen door zich enggeestig toe te
spitsen op één van deze symptomen.
De kernvraag is evenwel of er ooit een
partij zal zijn die een echt globaal alternatief zal bieden voor de crisis waarvan die hangijzers slechts uitlopers
zijn. Wie spreekt eerst ?

b u ite n
Als er één zin is die ik van 1981 moet
onthouden voor mijn latere mémoires is
het wel die van president Reagan, langs
neus en lippen, tussen soep en patatten :
'Amerika kan een kernoorlog in Europa
winnen zonder zelf veel schade op te
lopen'.
Een geruststellende gedachte noem ik
zoiets. Wat een brein kan zo'n uitspraak gefabriceerd hebben ? En wat
voor een mentaliteit spreekt daaruit?
Reagan is dus bereid te vechten in
Europa, nucleair dan nog, en zich daarna
tactisch (zoals dat heet) terug te trekken .
Er is nog een ander angeltje in het
herfstgras : als Reagan en zijn generale staf van mening is dat hij een
oorlog in Europa kan riskeren, die
tot een nucleaire confrontatie kan
doen uitgroeien, en dat allemaal zonder
zelf schade op te lopen : wie garandeert
dan dat hij dat ook niet zal uitlokken
als dat ooit in zijn kraam zou passen ?
Akkoord, ik zie het ook nog niet morgen
gebeuren, maar wat overmorgen ?
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1 PAG. TONEEL

9
9
9
De figuur van Pietje de Leugenaar zal voor3
de Humo-lezers wel genoegzaam bekend zijn.
Op ongeregelde tijdstippen duikt hij op in ^
dit weekblad om de lezer te onderhouden . 2
met de meest ongeloofwaardige verhalen. 2
Daan Hugaert, directeur van theater Verti-^
caal, gaf aan Guido van Meir, de schepper 9
van deze eigenzinnige vertellersfiguur, de ^
opdracht om uitgaande van dit personage 'n®
toneelstuk op te bouwen. Het uiteindelijke 9
resultaat is tot 21 november te bekijken ®
op de Huidevetterskaai.
2
9
Pietje de Leugenaar heet eigenlijk Petrus 0
• • •
C. maar de mensen noemen hem zo omdat ze 0
niet goed weg weten met zijn verhalen.
0
Pietje heeft als matroos veel wijsheden 0 Tine komt op de planken, stijf als een plank
opgedaan, en na 15 jaar komt hij terug
0 en trekt haar mond scheef om een eerste
naar zijn geboortedorp dat ondertussen
0 middelnederlandse zin voor te lezen uit een
bijna volledig onder een dikke laag op- 0 gekuiste schooluitgave. Dan met twee passen,
gespoten zand is verdwenen en bovendien ^ staat ze midden op het toneel, en verteld
is men in de buurt ervan bezig met de
0 kwik of met wat bij de kritici moet doorkonstrucite van een atoomcentrale.
^ gaan voor taalvaardigheid het verhaal van
Pietje, weinig opgetogen met al dat fraais ® Reinaert de Vos, die we gelukkig allemaal
bindt op zijn manier een strijd aan tegen ® kennen, en die ons toelaat op allerhande
te letten. Al is Van Altena's tekst vlot,
de overmacht van de 'vooruitgang'.
9
Eén en ander speelt zich af in café
9
'Lijnmstok' waar de konfrontatie tussen 9
oud en nieuw ook in het interieur merk- 9
baar is. Daar vindt Pietje ook zijn moedet O
terug, een kranige eeuwelinge of 't
$
scheelt niet veel.
0
9
9
Jan Leroy, bekend voor zijn regie van
0
'Chili, een. lange nacht', regisseerde de- 0
ze producite. Het probleem lag hem vooral 0
in het feit dat Pietje de Leugenaar een 0
typische vertellersfiguur is, die best 0
kan gedijen in een televisieblad. Maar
0
daarmee maak je nog geen teatrale figuur, ^
laat staan een voorstelling. Jan Leroy
0
Nog tot 25 oktober kan men elke dag
werkte daarom volqens een eiqen regiekoncept. Dat heet, via fysieke transfor- _ om 20.15 uur gaan kijken naar het
maties en improvisaties probeert hij de — broadway-barnum spektakel, in de VTB
spelers er toe te brengen een eigen per- _ schouwburg op de Padden hoek, hier te
sonage te creëren. Op die manier wil hij ^ Gent.
wat hij zelf noemt een 'gekontroleerde
^
Van Laecke, kennen wij reeds een
schizofrenie' teweeg brengen bij de ak- ^ Frank
drietal
in het Gentse amateurteurs. De personages moeten tegen de dag ^ theater, jaren
daar bleek hij een grote
van de première een eigen leven achter
^ belofte en
voor de toekomst.
de rug hebben. Althans, dat is de bedoe- 9
Z
o
speelde
hij zowel in het Multatuli
ling.
29
theater als in het Gents Amusements
9 Theater in een stuk van René Verheezen,
Deze theoriën hebben niet de verwachte
0 'onder ons', de rol van een ontluikende
resultaten opgeleverd. Leroy heeft dui0 homosexuele persoonlijkheid. Franck van
delijk voor de gemakkelijkste oplossing 0
gekozen : het oubollige volkstheater
0
waar men niet op een cliché kijkt.
0
Kippen op de scène, opgevulde cafébazin- 0
nen en bekkentrekkerij brengen deze voor- 9
stelling op het randje van het burleske, r®
De grappen zijn goedkoop en de voorspel- 9 Theaterprodukties over homoseksualiteit
bare situaties worden nu en dan onderbro- *5 zijn in ons land schaars. Alleen de groep
ken voor enig gemoraliseer in de vorm van 9 van Alex Casiers in het Brusselse is een
een monoloog van Pietje. Toch maken
9 min of meer stabiele ploeg die af en toe
deze verhalende passages, qesoeeld door 9 met een orodukt op de proppen komt. AnDaan Huaaert, verre van de slechtste in- 9 der homoseksueel theater, of theater met
druk.
9 homoseksualiteit als onderwerp, wordt ge9 importeerd en hier en daar is er wel een
9 gezelschap dat dergelijk stuk programDeze produktie raakt oppervlakkig onder- 0 meert (NTG: ‘verkeerd', diverse opvoewerpen aan als drukq en jeugdwerkloosheid. 0 ringen van 'onder ons').
Een ongenuanceerd beeld wordt opgehangen 0
van wat ik vermoed het hoofdthema te zijn 0 Een echte homo-theater werkgroep bestaat
van dit werk : de industriële beschaving, 0 niet in Vlaanderen. Daarom hebben enkele
in casu een atoomcentrale. Met een onwaar-0 mensen een theaterwerkgroep rond homoschijn!ijk gemak dat in een goedkoop
0 seksualiteit opgericht.
Amerikaans feuilleton niet zou misstaan, 0
brengt Pietje -met pijl en boog!- de
0 Initiatiefnemer Wi11y Proot aan het woord:
konstructeurs van de atoomcentrale op de ^
rand van de wanhoop.
0 Het is niet de bedoeling te vertrekken
9 van een bestaand geschreven stuk, maar
9 wel vanuit de persoonlijkheid van de ak9 teur, danser of muzikant zelf. Daarom
Dat dit de eerste poging tot toneelschrij- 9 de naam 'theaterproject'.
verij van de journalist Van Meir is zal
9 Het 'matje' waarop de akteur steunt, het
weinig verbazing verwekken. Is zijn Pietje 9 'masker'waarachter hij zich altijd kan
figuur in Humo bij wijlen zeer genietbaar, 9 verbergen, is een stuk dat door iemand
op scène is ze dat nauwelijks. In hoeverre 9 anders geschreven werd. Hij speelt dus
dat te wijten is aan de regie van Leroy <5 maar een personage dat behoort bij de
laten we in hetmidden. Voor beroepsac0 literatuur van het stuk. We willen proteurs ligt de prestatie eerder aan de
0 beren dit masker weg te nemen zodat de
lage kant, sommigen spelen ronduit zwak, 0 akteur zich niet KAN wegsteken, zich vrijanderen slagen er niet in hun cliché0 er zal moeten maken en veel van zichzelf
personage te doorbreken, al is duidelijk 0 zal moeten blootgeven. We willen vertrekdat ze in een ander konsept beter kunnen. 0 ken vanuit de leefwereld van de akteur:
Deze produktie zal desondanks goed lopen. 0 er wordt in groep een thema gekozen en
De sociaal maatschappelijke thema's die 0 daarop past ieder akteur zijn eigen siterloops aangeraakt worden liggen lekker 0 tuatie toe.
bij progressief Gent, en het publiek liet 0 Ook zo met de muziek en de beweging: rond
zich dan ook op de première gewillig ver- (0 het gekozen thema kiest de muzikant zijn
maken. Het geheel wordt in een mengsel
0 muziek, kiest de choreograaf zijn bewevan Gents en Antwerps dialect gebracht en 0 gingen. De drie elementen, tekst, mueen beetje pathos tegen het slot aan, doet 0 ziek en beweging, staan op zichzelf,maar
het ook altijd goed. Zodus.
^ worden samengebracht zodat een 'produkt'
ontstaat. Het is zelfs niet meteen no9 dig
dit ’produkt' aan het publiek ge9 toonddatwordt,
maar op lange termijn - bin9 nen één a twee jaar - is dit wel de bedoeDit is gemakkelijk amusementstheater dat 2 ling.
van de toeschouwer geen enkele inspanning ^ Om zoiets te verwezelijken heb je natuurvergt en het zal alleen al om die reden ^ lijk mensen nodig, en deze hoop ik te vinsucces kennen. Er bestaat geen redelijk ^ den via dit stukje.
argument om op grond daarvan deze produc- 2
tie af te weren. Maar deze Pietje de
2
Leugenaar is theatraal en inhoudelijk
^
volkomen oninteressant.
9
We hadden beter verwacht van Verticaal.
9 Welke mensen zoek je precies ?
9
zoeken geen mensen die belust zijn
Jo Van Damme.
9 We
9 op sex-avontuurtjes of die hopen via onze
9 theatergroep een vast vriendje te vinden.
9

Hoewel,
to n e e l

je bent
verwittigd

homo ludens
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Tine slaagt erin om deze kunstmatig, onnaT
tuur!ijk, kortom onaanvaardbaar te brengen.
In haar streven naar taalperfektie, vinden
wij de levendigheid terug die we destijds
aanleerden op de schoolbanken, toen we "Die
Kerkhofbomen" moesten deklameren.Gelukkig
is het verhaal van Rijnaert de Vos heel
wat beter anders was de ramp onoverkomelijk.
De kleine atributen die regisseur Jo Gevers
heeft aangebracht om van haar voorstelling
ook wat teater te maken, gebruikt ze stuntelig en gekunstel i, zelf bijna op het ran
van het belachelijke af. Om het publiek
toch nog wat in de ban te houden, heeft ze
Rijnaert niet volledig 'gekuist' zodat de
schoolmeisjes die achter mij zaten gezellig
konden mee lachen, en vervelend in eikaars
zij stompten. Het is jammer voor haar, maar
Tine Ruyschaerts kent niets af van modern

poëzie-teater, en wat erger is, ze staat
voor haar publiek als een dame hoog verhever
met een grenzeloze pretentie te orakelen.
Teater dat het twintig jaar geleden nog
gedaan zou hebben, maar dat nu gevaarlijk
is geworden, en de kreativiteit van onze
jeugd alleen maar kan afstompen. Wie Tine
aan het werk wil zien zal de landelijke affiches moeten volgen, maar op ma 26 en di 27
oktober geeft ze twee ekstra voorst Hingen
in teater Arca, St-Widostraat, Gent.
Een goede raad, kijk uit naar de voorstellingen van teater Poezien, jammer genoeg
zijn mijn besprekingen daarvan op de redaktie van Schamper verloren gegaan, foei Schair
per. Ik heb er ook geen dubbel van gemaakt.

Laecke speelde deze rol voortreffelijk
en bloemen na de voorstelling verdiende
hij wel elke avond.
Dit jaar liet hij zich op sleeptouw
nemen door Luc Holderbeke, die over
heel wat centen beschikt, om een totaal spektakel te maken rond zijn figuur. We kennen Holderbeke reeds van
zijn vroegere travestieten-revues met
de Gentse Vanessa, en we kennen al
evenzeer zijn voorliefde voor show,
spektakel, poëzie, mime en dans,
maar vooral van broadway, barnum, en
de wondere wereld van...
Het is nu niet mijn bedoeling heel de
show te evalueren, in ons programma
"variaties onder de planken' op radiotoestel (zondag 18u nvdr) hebben we
dit spektakel al genoeg gekraakt, het
is er mij hier alleen om te doen om
jong jong talent te waarschuwen voor
een figuur zoals Luc Holderbeke.

Hij bezit centen, relaties en heeft de
mogelijkheden om grote namen in te
schakelen om jong talent een kans te
geven. Maar hij slaagt er dcfn ook telkens weer in dat jong talent te verprutsen tot en met. Het is nogal begrijpelijk dat hij zegt : 'met grote namen wil
ik niet werken' want deze gekende namen
zouden hem na twee repetities of lezingen zelfs, al lang de laan uitgestuurd
hebben.
Wie alsnog wil gaan kijken hoe jong
talent voor de leeuwen geworpen wordt
kan dit nog op 24 en 25 oktober om
20.15 en 15u in de VTB-schouwburg,
paddenhoek.
Maar beter ga je zondag, in elk geval,
naar de betoging in brussel tegen de
kernwapens, het zal Holderbeke een
zorg wezen.

We zijn uiteraard niet tegen relaties
en wat buiten onze groep gebeurd kan ons
geen donder schelen. De mensen die wij
zoeken hebben liefst geen paardebril op.
Daarmee bectoel ik dat de wereld groter is
dan het kleine eksklusieve homowereldje.

Rel mie

Rel mie.
Wat men niet moeten hebben is ervaring,
een persé mooi lijf, plankenvastheid, of
grote ambities die 'ster'-allures aannemen.

Vanwaar ga je de ideëen vandaan halen ?

We zouden graag actuele onderwerpen behandelen. In de eerste plaats moeten die
van de spelers zelf komen, maar wij doen
ook een oproep naar de mensen die ideëen
hebben maar deze niet via een of ander
medium kunnen uiten. We zouden hen dankbaar zijn als zij hun ideën ons opstuurden .

Wat is precies de bedoeling van het project ?

Het is de bedoeling dat we als groep werken aan de 'coming-out' van de homoseksualiteit. We wensen bijgevolg geen gesloten kliekje te blijven.

Wat bedoel je met 'coming-out' ?

"Het is niet omdat de foto iemand halfnaakt toont dat de voorstellingen halfnaakt zouden zijn."

Aan welke voorwaarden moeten de kandidaatspelers, kandidaat-muzikanten en kandidaat
dansers voldoen ?
De kandidaten moeten homo zijn. Het
spijt me, maar een. hetero kan moeilijk als
hij zichzelf wil blijven, een homo-kleedje
aantrekken. Ze moeten openstaan voor hun
medespelers en eventueel publiek, en heel
stuk van zichzelf willen 'blootgeven'.
Ze moeten in greep kunnen werken, naar
anderen luisteren, zichzelf in vraag stellen, en over tijd beschikken om aan de
sessies deel te nemen. Een werkweekend
is bijv. niet uitgesloten. Ten slotte
moeten ze er wat centen voor over hebben,
zoals voor elke hobby, maar natuurlijk
ieder volgens zijn vermogen, dus niet
noodzakelijk veel.

Heel veel jonge mensen hebben problemen
met die 'coming-out', dat-naar-buiten
treden. Hun homoseksueel zijn moeten zij
naar buiten durven brengen, dit zovel
naar hun vrienden als naar hun familieleden. In die toneelgroep proberen wij
in de groep individualiserend te werken
zodanig dat die mensen na verloop van
enige tijd naar buiten durven en kunnen
treden; maw dat ze in die groep steun
kunnen vinden.
Iemand die bij de theatergroep komt moet
dus niet meteen de straat opvliegen en
uitschreeuwen 'Ik ben homo en hier speel
ik theater'. Neen, het is de bedoeling
dat zoiets groeit in de groep en dat na
verloop van tijd die 'coming-out' mogelijk
wordt.

De toneelgroep als therapiegroep ?
Het is GEEN therapiegroep, maar het kan
wel therapeutisch werken ! We hebben
niet de pretentie een therapiegroep te
zijn. Voor mensen die aan hun homoseksuele gevoelens geen gestalte kunnen geven,
kan die groep wel een hulpmiddel zijn.

Spelers, muzikanten, dansers, onervaren
beginnelingen die zich in het avontuur van
dit soort theater willen storten, zijn
van harte welkom.
Ook mensen die dans-, toneel-, mime- en
zangstage kunnen en pro deo willen geven zullen met open armen ontvangen worden.
Contactadres: Willy Proot
Twaalfkameren 14
9000 Gent
tel: 091- 25.53.00
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wel we toch mogen aannemen dat die qrotendeels met de gegeven antwoorden zullen
overeenstemmen.

hier uitgedrukte opinies geven weer hoe
de ondervraagde persoon denkt dat het
standpunt van zijn organisatie in deze
kwestie is. Het gaat dus niet om "officiële" standüunten van de vereniginoen, hoe-

Op de voorstellinosmiddag in de Overpoort
(op 7-10) hebben wij door tijdsgebrek niet
alle verenigingen aan de tand kunnen voelen.
Verenigingen die nog aan de enquete willen
deelnemen kunnnen dit schriftelijk doen
(briefje naar Schamper) of zich maandag
aanstaande om 19 uur aanmelden op de
Schamperredactie.
We denken onder andere aan AIP,VDS,Dolle
Mina, KUC, RAK,SARUG,SVSV,SJW,ALS,VKS en
VNSU.
LD.

Vraan 1:
Welke krant , week- of maandblad en welk
boek zou u een nieuw lid aanraden te lezen

VRAAG 2 :
Wat vindt u het slechtste aan de studenten
van nu ?

VRAAG 3:
Welke figuur zou u als boegbeeld van uw
vereniging nemen ?

Geen enkele, De Morgen minst slecht.Af en
toe Knack, alle boeken van Illich.

Tevreden,interesse valt mee .

Geen specifieke figuur .

De Morgen, tijdschrift Vonk, "Van coöperatieve klas naar Institutionele pedagogiek.

Gebrek aan politieke interesse.

C. Freinet.

De Morgen , Liberation, Humo min TTT, Cavanna: "de Russkoffs."

De studenten.

Coluche.

Niets bepaalds, Bijbel en Wetenschap +
Wegwijzer, boek : bijbel.

Onverschilligheid ten opzichte van het Evangelie, Jezus Kristus en God.

Jezus Kristus.

De Morgen, Humo, boek: "ook zo ?('coc A'dam)

Apatie.
Apathie.

Bob Carlier.
Geen.

De Morgen, De nieuwe, "sociale aktie" van
Piet Reckman

Apolitisme

Karei Marx.

Marxistisch-Leninistische bond

De Morgen( minst slecht), konkreet,
"Extreem rechts en de staat" EPO

Apatie en verrechtsing.

Marx EN Lenin.

nationalistische studenten

Gazt van Antwerpen, Pallieterke,
f'Droom en daad" Arthur de Bruyne.

Aoatie.

Dokter August Borms.

revolutionaire arbeidersliga

De Morgen (minst slechtl , Rood.
" Inleiding tot het marxisme" Mandei.

Ondervinden geen echt negatieve kenmerken.

Leon Trostky .

Niets. Iets wat Vlaams , vrijzinnig en
progressief is.

Drankzucht.

Julius Vuylsteke.

De Morgen, Humo
"De schaamte voorbij " Anja Meulenbelt

Verrechtsinci in ruime zin en seksisme.

Emma Goldmann.

De Morgen, van Konkreet tot Spectator.
Geen keuze,iedereen moet z.jch scholen.

Beseffen niet goed wat er momenteel gebeurt
op onderwijs en maatschappelijk vlak.

Niemand,van iedereen 't goede.
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agalev

anders gaan leven

actiegroep kritisch onderwijs
zoals de naam het zegt

Evangelische studenten

SR 0

ambras
ichtus
goc

Gespreks en ontmoetingscentrum
homofilie
.
liberale Vlaamse studenten

IVSV

masereelfonds
mlb
nsv
ral
't zal wel gaan
vrouwenhuis

vereniging voor Vlaamse
studenten / studentenvakbond

VVS

jk i m

KIJK

_

l

S VU

Laatste nieuws( ook DS en DM) .Express,
Knack, "Law*législation, liberty" Hayek F.

Opmerking: " Boegbeeld" heeft niets te maken met personenkultus, of leiders. Wel worden figuren bedoeld
die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt,voor de beweging of haar ideeen.

Opmerking:- de vraag is in de zou-vorm nestel d en slaat-dus op een veronderstelling.
- de vermelde kranten/bladen zijl
die , waarin de bewegingen het
best hun ideeen weerspiegeld
zien.
- vele verenigingen benadrukten
dat het kiezen van die of die
krant geenszins in tegenspraak
is met het pluralistische karakter van hun organisatie.

’S

NAAR ’T VOGELTJE

De fotoklas van de Rug is een creatieve
beschikt over een eigen ingerichte
werkgroep, die voornamelijk actieve mensen Fotoklas
kamer. Die vind je op het tweede
groepeert, maar theoretisch lullenden wei- donkere
verdiep van het studentenhuis de Brug,
gert.
St-Pietersnieuwstraat 45. Momenteel
Ons voornaamste doel is met een goeie foto staan daar 4 vergroters, waaronder een
professionele DURST800 met automatische
bewijzen dat je een beetje artistiek inw
scherpstelling en dubbele lens. De chezicht bezit. Fotoklas biedt bijzonder
veel mogelijkheden op fotografisch gebied micaliën zijn gratis, fotopapier wordt
(tegen een voordelig prijsje) in rekening
aan de studenten van alle faculteiten.
gebracht. Alle gangbare formaten zijn
Maar nog niet één procent van deze amorfe
beschikbaar in (bijna) alle gradaties.
massa benut deze faciliteiten.Ontbreekt
Zelfs films kunnen van de rol genomen worhet de massa aan ideëen of hebben we hier
den en dit tegen de helft van de normale
te doen met de klassieke kuituur , waarin
winkelprijs. Verder beschikken we over
bier, slapen en eten de bovenhand hebben.
lithofïlm voor de meer gevorderden; hiermee kan je alle grafische effecten, van
oorspronkelijke negatief. De beginneToch bezit één op zes Vlamingen een foto- het
lingen worden do-ka (donkere-kamer) techtoestel. Voor de standing ? Of slachtoffers niek
aangeleerd Filip De Pauw, Miguel
van kerstboomreclame ? In fotoklas kun je
Deryke, Chris De Meerleer (voorzitter).
géén diploma of getuigschrift behalen.
Wel wordt er gezamelijk of in kleine
Momenteel telt fotoklas een 40-tal leden
groepjes gewerkt aan bewustmakende prouit diverse faculteiten. Tenslotte willen
jecten zoals tentoonstellingen, diamonwe nog vermelden dat in de eerste maanden
tages (o.a. sociale sector), artistieke
alleen op dinsdag en donderdag gewerkt
foto's, portretfotografie, enz...
wordt. Voor de nieuwkomers zetten we
Het sublimaat van deze harde werkavonden
hetvolgende thema in de zoomlens : ik als
wordt, werd en zal worden uitgespuwd onder student in mijn omgeving. De resultaten
de vorm van regelmatige tentoonstellingen daarvan worden later kritisch besproken.
zoals verleden jaar 'Universitaire gebou-’ Bovendien staat er begin november een
wen' in Overpoort, 'Eigen werk' op de
foto-excursie naar de Gentse zeehaven op
KK-happening '79 in de Blandijn, 'Minihet programma. Deze fotoserie kan nadien
tentoonstelling opschriften' in Overpoort
een interessant discussiethema vormen
1980 en 'foto art' op de KK-happening in
over beeldcompositie, onderwerpkeuze,
dë Sint-Pietersabdij. •
etc,...
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Dit was een mini-enquete. Het ging erom
korte antwoorden te bekomen en "enerzijdsanderzijds" uiteenzettingen te vermijden.
De ondervraagde vereningingen stonden bijgevolg voor een moeilijke keuze. Er werd
hen gevraagd eventueel de minst slechte
oplossing te kiezen. Wanneer er absoluut
geen antwoord uit de bus kwam, werd dit
toch vermeld, hoewel dit eigenlijk niet
strookt met de bedoeling van de enquete:
dwingen tot een keuze. Men mag de antwoorden dan ook niet los zien van de vraag.

Je kan bij ons elke dinsdag, woensdag,
donderdag terecht van 20 tot 23 u. Wie
gewoon komt om fotootjes van vrienden,
lief, fuiven en zowat te maken kan beter
thuisblijven. Dit mag natuurlijk wel maar
er wordt toch een zekere artistieke inbreng van je verwacht. Er wordt wol
verwacht dat je regelmatig afkomt.
Vermelden we verder nog dat je zelf de
films kan ontwikkelen in de beschikbare
tanks. Dit karweitje wordt je in een
handomdraai aangeleerd en kan je de wachttijd bij de fotograaf besparen. Verder is
er nog een kleine bibliotheek met o.a.
een Engelse cursus en diverse tijdschriften.
Geïnteresseerden kunnen altijd terecht
bij Chris De Meerleer, Kannunikstraat 9
gent (vooral 's nachts).
Philip, Chris, Miguel.

1. AGALEV: Anders Gaan Leven
2. AKO:

Aktiegroep Kritisch Onderwijs

8. MLB:

Marxistisch-Leninistische Bond

9. NSV:

Nationalistische Studentenvereniging

3. AMBRAS
4-. ICHTUS: Evangelische Studentenbeweging

5. GOC:

6. LVSV:

Gespreks- en ontmoetingscentrum
Homofilie, Ekkergemstraat 96
Gent
Liberaal Vlaams Studentenverbond

7. MASEFEELFONDS

10. RAL:

Revolutionaire Arbeidersliaa

DC

SCHACHTEN
ZÜN OOK D Ï T
JAAR
H E R K E N B A A R ...

11. 'T ZAL. WEL GAAN
12. VROUWENHUIS
13. WS-SVB:Vereniging voor Vlaamse Studenten-Studenten Vakbond

VRAAG 4 :
Welke politieke partij komt het dichtst
bij uw stanpunten ?

VRAAG 5 :
Wie is gevaarlijkst voor de wereldvrede:
Reagan of Breznjev ?

VRAAG 6:
Waar komen uw werkingsgelden vandaan?

VRAAG 7 :
Met welke zin of reeks van trefwoorden zou
u uw vereniging voorstellen?

Agalev, geen enkele andere partij gaat uit
van een ekologische visie.

Beiden.

Enkel werkingsschulden, verder het maandblad, de ledenbijdragen en steunfonds.

Bewust ekologisch anders gaan leven.

Enkel CVP heeft iets over onderwijs, maar
daarmee zijn we totaal niet akkord.

Geen standpunt organisatie.

Fuiven , boekenverkoop, ledenbijdrage.

Iedereen is welkomdie mensen wil ondersteu
nen,die onderwijs anders willen aanpakken.

Geen, Alternatieve lijst van Berlijn.

Alletwee: Reagan is senieler dan Breznjev.

Zelfbedruipend.

Ambras: eigentijdse muziek met hersenen.

Geen enkele.

Beiden even gevaarlijk.

Vrijwillige giften van studenten zelf, we
vragen geen maand-of lidgeld.

Evangelische studentenvereni ging.

Geen enkele partij heeft een standpunt
in verband met homofilie.
PVV, D166 .

Reagan.

Ministerie en ons kafee.

GOC: Flikker je vrij.

Geen voorkeur.

Lidmaatschap en de activiteiten (TD...).

LVSV: radikaal liberaal.

KP.

Reagan.

Subsidies van het ministerie.

Links en Vlaams.

Partij van de Arbeid.

Breznjev.

Loden en de aktiviteiten.

Arbeiders - studenten één front.

VU en Vlaams Blok.

Breznjev.

Leden.

Radikaal vlaams, nationalistisch en
solidaristisch.

Ral.

Reagan.

Mi1i tantenbi j dragen.

Democratisch , socialistisch.

Een van de traditionele vrijzinnige partijen.

Geen standpunt van de organisatie.

We krijgen subsidies van het PK.

Zie vraag 1.

Ontgoocheld in partijen in het algemeen,
daarom is een eigen partij noodzakelijk.

Nu , Reagan.

Geen geld maar we zijn ook van niemand
afhankelijk.

Voor alle vrouwen met of zonder problemen.

Momenteel geen enkele.

Allebei.

We zijn een VZW, krijoen subsi dies,verder
van het lidgeld en de brochures.

Politiek onafhankelijke progressieve eenheidsorganisatie van studenten.

Voor het bepalen van het bedrag dat door
studenten thuis ten laste kan worden ontleend ter vervanging van een gemiste studietoelage wordt niet dezelfde uitkeringstechniek gehanteerd als in het stelsel van de
studietoelagen. Dp twee punten wordt afgeweken van de reglementering van de studietoelagen;
- geen dubbeltellingen indien verscheidene
studenten in het gezin hoger onderwijs
volgen,
- bijzondere aftrekkingen op vervangingsinkomens (pensioen, werkloosheid, ziektevergoeding] voorzien in de fiscale wetgeving worden niet in aanmerking genomen
m.a.w. het vervangingsinkomen wordt,beschouwd als een bedrijfsinkomen.

geldt voor de leningen die ter vervanging
van de "gemiste" studietoelage worden toegekend aan:
- bissers 1° kan,
- bissers verderejaars, die niet geslaagd
waren omwille van overmacht (ziekte, sterf
geval..] en normaal beursgerechtigd zijn,
- studenten die geen toelage krijgen omwille
van het ontbreken van een diploma middelbaar onderwijs, en die toegelaten werden
langs 'toegangsexamens moraal of kunstge
schiedenis
- zelfstandige en gehuwde studenten die een
toelage missen omwille van onvoldoende
netto-^belastbaar inkomen, maar, wiens inkomen toch wijst op een financiële onafhankelijkheid.

opmerking: er werd niet gevraagd: welke
opmerking:gemakkelijkste antwoord was napartij verdedigt uw standpunten,
tuurlijk: beide.de bedoeling was
wel: welke partij staat het
echter een gevaarlijkSTE te vinminst ver van uw standpunten af.
den , hoe gevaarlijk de ander
Toch konden of wilden sommige
ook mag zijn . Een pluim voor de
verenigingen geen keuze maken,
verenigingen die durfden te kiewaarschijnlijk uit vrees met een
zen.
partij geassocieerd te worden.

Leen je r o t
Bij het begin van het academiejaar wensen
we de studenten te informeren omtrent de
mogelijkheden tot het aangaan van een
studielening bij de sociale dienst voor
studenten:
Deze tekst is een herwerking van wat in de
F.K.info-brochure staatj in de vergadering
van de Sociale Raad dd. 1/9/1981 werden
immers een aantal wijzigingen aan de criteria goedgekeurd.
In bepaalde gevallen vervalt het recht op
studietoelage (bij bissen, veranderen van
studierichting, specialisatie.. 1; soms is
de studietoelage onvoldoende om alle studiekosten te betalen (hoge uitgaven in
bepaalde studierichtingen, thesiskosten..1
of voldoet men niet aan de gestelde criteria als zelfstandig of gehuwd student.

CRITERIA QP STUDIEVLAK

!

verklaren, wordt de aanvraag tot het bekomen van een studielening afgewezen. Indien
op grond van de behaalde resultaten kans op
slagen kan verwacht worden, zal een studielening worden toegestaan. Indien de uitslagen zwak zijn, bij verandering van studierichting, bij niet deelname aan de examens
om gegronde redenen en bij hervatten van
de studies na een periode van onderbreking
worden de studenten verwezen naar de Dienst
voor Studieadvies voor een advies inzake
studie-geschiktheid.
VERDEREJAARSSTUDENETEN die voor de eerste
maal een bepeeld studiejaar of een specialisatiejaar volgen voldoen uiteraard aan
de vereisten op studievlakj ook zij die als
verdepej-aarsstudent een eerste maal bissen
komen in aanmerking.
Voor een tweede bis-jaar kan geen studielening meer worden aangegaan tenzij wanneer
om verifieerbare gewettigde redenen geen examens konden worden afgelegd of bijzondere
omstandigheden het niet-slagen verklaren pn
tenzij in het eerste bisjaar geen studielening werd aangegaan.

Een belangrijk onderscheid wordt gemaakt
tussen eerstejaarsstudenten en verderejaars.
Voor 1° KAN. BISSERS wordt een gunstige
prognose omtrent de kansen op slagen in het SOCIALE CRITERIA
bisjaar vereist. De studenten moeten deelgenomen hebben aan de twee examenzittijden Voor studenten thuis ten laste wordt reke(behoudens gevallen van overmacht] en moe- ning gehouden met de gezinssituatie, inkomen
ten hun examenresultaten bij de aanvraag
en aantal personen ten laste; voor de zelfvoegen. Indien er geen ernstige redenen
standige en gehuwde student met het budget
zijn 'die.‘het niet deelnemen aan de examens
en de eigen mogelijkheden.

TERUGBETALINGSVOORWAARDEN

In principe is een studieliening terug te
betalen vanaf het derde jaar dat volgt op^
het beëindigen of onderbreken van de studiet
waarvoor de lening werd aangegaan. In dat
jaar’moet minstens 20.000 fr. worden terugbetaald en het minimaal per jaar terug te
betalen bedrag stijgt met 10.000 fr. per
jaar. Indien het vastgestelde aflossingsschema gevolgd wordt, is geen interest verschuldigd .

Dit betekent dat aan gehuwde en zelfstandige
studenten die als netto-bedrijfs- of vervangingsinkomen twee maal het belastbaar
minimum kunnen bewijzen (zonder dat er rekening gehouden wordt met de fiscale aftrekkingen] een omzetbare lening kan toegestaan
worden op voorwaarde dat de situatie zich
voordoet in de loop van de studies, m.a.w.
de inkomsten vbór de aanvang of de hervat
ting van de studies, komen niet in aanmerking. Bij het bepalen van het bedrag dat kan
ontleend worden, worden de barema’s studietoelagen gehanteerd. Bij gehuwde studenten
wordt rekening gehouden met de vermoedelijke
reële gezinsinkomsten tijdens het lopend
academiejaar.

datum voor het verlenen van de aanvraag
tot het bekomen van een studielening werd
vastgelegd op 30 november. Aanvragen inge-

De
In bepaalde omstandigheden krijgt de studielening een gunstige voorwaarde mee, nl. de
omzetbaarheid van de lening in eer toelage'
bij slagen in de examens van het academiejaar waarin de lening werd aangegaan. Dit

diend na die datum zullen enkel nog in aanmerking genomen worden indoen omstandigheden
de laattijdigheid verantwoorden (bvb bij
Onvoorziene gewijzigde situatie.].

agalev- - - - - - - ako- - - - - - - - - am bras- - - - - i c ht us- - - - - - goc- - - - - - - - - Ivsv- - - - - - - - - masereelfonds—
mlb- - - - - - - - - nsv- - - - - - - - - - ral- - - - - - - - - - 't zal wel gaan
vrouwenhuis- - - vvs— svb----

VRAAG 8:
Wat is de meest hoopgevende gebeurtenis
van 81 tot nutoe.

VRAAG 9 :
En wat de schandelijkste ?

VRAAG 10:
Welke regering ziet u het liefst na de verkiezing.

Groeiend milieu- en vredesbewustzijn.

Plannen voor kernraketten in Belgie en de
bewapeni ngswedloop.

Geen alternatieven binnen bestaande politieke partijen.

Behandeling in de Kamer van Experimenteerwet .

Besparingen in het onderwijs.

Realistisch gezien is de laatste regering
de beste./ minst slechte.

Mitterand.

Belgische politiek.

Omter slechts misschien iets in de échte
ekologisten en de échte socialisten.

Ons geloof:'n kristen heeft een hoopvolle
toekomst ( niet door mensen te maken.)

Escalatie van geweld en de achteruitgang
van de morele standaarden.

Vanuit onze optiek geen echt kristeliike
partijen laat staan koalities.

Aanslag op de Paus.

Links front en de VU.

Val van de regerino en verkiezingen.

Voetbalbond verbied de omhelzing van de
spelers na de doelpunten.
Immobilisme der reoering en ze weigert
haar verantwoordelijkheden op te nemen.

Revolutie in Nicaragua.

Plannen om kernraketten te plaatsen in
West- Europa.

Linkse regering: KP/SP/RAL + eventueel de
arbeidersvleugel van de CVP.

Bevrijding van Zimbabwe en de Boel staking.

Sociale afbraakpolitiek van de regering.

Democratische regering gebaseerd op het
volk.

Verkiezing van Reagan en deregimekrisis
van de belgische staat.

De voer-slachtoffers en de aanslagen
op Reagan, de paus en Sadat.

Geen belgische maar vlaamse. Zie vraag 4.

Solidariteit met de Boel stakers. •

De aanval v/h patronaat op de sociale verworvenheden+ vakbondstop verraadt Boel staking.

Arbeidersregering : SP/ACW.

't zal wel gaan.
De abortuswet is erdoor in Nederland.

/
Verkiezing van Reagan.

Boel staking en de solidariteitakties
errond.

Afslachting van de Boel staking door de
vakbondstop.

CVP-PVV ( geen drie partijen regering.)

Geen standpunt van de organisatie.
Overwegend roodgekleurd jen voldoende vertegenwoordiging van feministiese vrouwen.
Alle realistische regeringstypes komen neet
op reactionnaire krisispolitiek ten koste
van de bevol kina.
opmerking: er werd niet geeist een realistische of waarschijnlijke koalitie op te geven. Wel moest de
regering op een parlementaire
meerderheid kunnen steunen.

1
ven waar er een interessante oostduitse
filmweek op het programma staat die je niet
mag missen. Met bijvoorbeeld Konrad Wolffs
Solo Sunny in je achterhoofd, de oostduitse film die reeds eerder studio skoop
en BRT haalde kan het nooit fout gaan.

Veel heeft film met de ontvreemding van
mijn fiets te maken. Ik had namelijk dit
niet zo werkschuw tuig voor etablissement
Skoop neergepoot. Dit vóór de 10 uur vertoning. Maar helaas, toen ik na cafébezoek
de volgende morgen kwam opzoeken , was ie
foetsjie ('s nachts had ik er gezien mijn
fysieke toestand niet meer op gelet.)

Onze oproep aan alle kringen, verenigingen
en zovüort hun programma aan schamper (brugj
kenbaar te maken kende maar een matig
succes : geen enkele reactie.

We hadden hijvoorbeeld de reeks van het
VTK-filmförum willen bespreken -vanuit
onze luie stoel weliswaar- we kregen echter
geen data. Enkel de universitaire filmgroep,
de andere film gent, meldt een programmaVandaar deze beleefde edoch nuttige oproep : wëiziging. Op 26 oktober start dan toch
laat je stalen zelden in een onbewaakt mohun jaarprogramma met een selectie uit
ment. Of zet als afleidingsmaneuver je eigen die ugly sixthies, namelijk Woodstock,
banden plat. Je kan ook kiezen met de taxi
Easyrider en Strawberry Statements (van
uit te gaan zoals dat zo mooi in de inter- oude koeien gesproken).
essante herneming 'Extérieur nuit' (Jacques
Bral) verbeeld'wordt. Daar gaat één van de
mooie jongens van bijgevoegde foto met de
taxi uit, en wie vindt hij ? Juist, een
Dus als we van jullie geen nieuws horen
beeldschone taxivoorster die ook jij kan
geven ook wij de brij eraan. Santé.
ontmoeten in calypso 3, 23u volgende week.

Als Tobe Hoopers 'Texas Chainsaw Massacre’
in de Century je niet bevalt, hou je niet
van Amerikaanse griezel, meer cult-film.
Je kan dan beter naar studio skoop doorschui-

■barnaby de
doe het zelver

Op 19/10 kwam Frank Barnaby, directeur
van het SIPRI (Zweeds instituut voor vredesonderzoek) op uitnodiging van de Vereniging
voor de Verenigde Naties spreken in de Blandijn. De grote opkomst (wie sprak ook al
weer over apathische studenten ?) was ongetwijfeld te danken aan het feit dat Schamper twee artikels op basis van SIPRI-cijfers
publiceerde.
Barnaby begon zijn uiteenzetting met
enig duizelingwekkend cijfermateriaal. Nuclear warheads : 50.000, met een totale vernietigingscapaciteit van 1.000.000 maal de
Hiroshima-bom. "Insanely, irresponsable,
irrational" was Barnaby's commentaar. Als
Barnaby besluit : Europa is onveiliger
de Verenigde Staten hun bewapeningsprogram- mét, dan zonder de kernwapens. De amerikama uitvoeren, komen er nog zo'n 17.000 kern- nen zijn niet echt geinteresseerd in onderkoppen bij. Tel daarbij de Russische tegen- handelingen, maar gebruikt die als zoethouprestatie en aan het eind van dit decennium dertje voor de lastige Europese publieke
opinie. De Europese landen moeten de kernzijn er meer dan 80.000 kernkoppen.
wapens weigeren en zélf initiatieven nemen
om tot wapenbeheersing en ontwapening te
komen.
Haar vroeger gezworen werd bij massale
(L.D.)
vernietiging, wordt nu in militaire kringen
P.S.
Zondag
25/10
om
14u.
allen
naar
het
gejongleerd met scenario's voor een beperkRogierplein te Brssel.
te kernoorlog, die, zoals Ronald R. beweert
kan gewonnen worden. De oorzaak voor deze
ommezwaai in het militaire denken, ligt vol
gens Barnaby in de technologische evolutie.
De qude kernwapens waren onnauwkeurig en
dus enkel geschikt om grote doelen (steden)
aan te vallen; de nieuwe generatie kernwapens (SS^20, Cruise en Pershing II) is accuraat en bruikbaar op het slagveld. De
stategische concepties zijn niet meer dan
rationalisaties van de militairen en de
industrie (in beide blokken) om de politici
en de burgers de nieuwste wapensystemen aan
te praten, aldus Barnaby.
De Navo verdedigt de installatie van
nieuwe kernraketten in Eurooa met grosso
modo drie argumenten :
1. Om succesvol te kunnen onderhandelen
moeten we in een sterke (lees: de sterkste) uitgangspositie staan.
Barnaby: De tegenpartij zal natuurlijk
net hetzelfde zeggen, waardoor
we in een vicieuze cirkel raken
Europa moet een eerste stap
doen om die te doorbreken.
2. De militaire balans is doorgeslagen in
het voordeel van het Karschaw Pact.
Barnaby: Larie. Wie alle elementen
(kwantitatief én kwalitatief )
tesamen neemt, besluit tot een
evenwichtof zelfs een voorsprong voor de Navo.

EXTERIEUR NUIT van Jacques Bral in de

Calypso 3 vanaf 23/10 , 23 u.

De Cruise en Pershing II zijn er nodig om
een tactische nucleaire oorlog in Europa
te vermijden. Als wij enkel met strategische wapens kunnen reageren op een even
tuele tactische nucleaire aanval, is het
voor de Russen verleidelijk erop te speculeren dat wij geen totale kernoorlog
zullen durven ontketenen als reactie op
een aanval met tactische kernwapens.
Barnaby: De Navo kan wél reageren op een
russische tactische aanval, zonder strategische wapens in te
zetten (de met kernwapens uitgeruste tactische bommenwerpers)
Je voorkomt trouwens geen eskalatie door de Pershingll bij de
Oost-Duitse grens te installeren
want bij een conflict zullen ze
gauw gebruikt worden om niet
eerst vernietigd te worden of
om niet in handen van de vijand
te vallen.

m

DE W EKELIJKSE P O R T IE .

1 uur lane kan je in het stadstariefgebier’
( de zones 1,2,3 en 4 ) op alle bussen en
trams reizen zolang je niet met dezelfde
bus of tram terugrijdt oC ie reis verderzet.

RAMPEN

Gent en omstreken wordt nu ingedeeld in 6

In de vorige Schamper heb je kunnen lezen,
dat er bij het parlement een wetsvoorstel De Bondt ingediend is, inzake de verdeling van de sociale subsidies over alle
instellingen van het hoger onderwijs, niet
beperkt tot de universiteiten, zoals dit
nu het geval is. In een eerste deeltje
behandelen we hier de inhoud van het voorstel, in het tweede deel proberen we de
gevolgen voor de sociale sector weer te
geven en in het derde deel formuleren we
een tegenvoorstel.

Zone 1 omvat Gent-centrum
Zone 2 ( noordoostelijke zone ) omvat
Muide-Meulestede, Oostakker, St.Amandsberg en Destelbergen.

1 september : beqin van een 'vers' schooljaar. 1 september : Gent en omstreken worden op een nieuwe regelino voor het openbaar vervoer getrakteerd. De infobrosiure
die de ionoens van de MIV0 ( Maatschappij
voor Interkommunaal Vervoer te Gent ) ter
ere daarvan klaarstoomden is een ware
kluif voor kruiswoordraadsel breaks en puzz
lefanaten. Zelfs het oetje van onze hoofd
redakteur kon er niet bij. Maar de redaktie van Schamper staat voor niets ... of
hebber we dat al 'es oezeod ?

Zone 3 ( zuidelijke zone ) omvat Centbrugge, Ledeberg, Zwijnaarde, SintDeniis-Westrem en Afsnee.

TRAM
MELANT !

Zone 4 ( noordwestelijke zone ) omvat
Drongen, Mariakerke en Wondelgem.
Zone 5 : zone Melle-Oontrode ( gedeeltelijke bediening door de MIVG ).

INHOUD
De Bondt gaat ervan uit, dat alle middelen
(dit zijn de overheidstoelage + de aanvullende inschrijvingsgelden) gelijkmatig
naar het studentental per instelling van
het hoger onderwijs moet verdeeld worden.
Hij berekent eerst hoeveel geld gemiddeld
per student hiervoor beschikbaar is en
komt tot een bedrag van 6400 fr, samengesteld uit 3000 fr. aanvullend inschrijvinasoeld en 3400.fr. gemiddelde toelaqe
per student. Per instelling wordt dit bedrag van 6400 fr. vermenigvuldigd met het
aantal studenten en dit geeft de globale
som, die die instelling aan sociale initia
tieven kan besteden. Het aandeel van de
overheidstoelage in de globale subsidiëring verschilt echter van instelling tot
instelling. Het eerste deel wordt gevormd,
door de aanvullende inschrijvingsgelden,
waarbij we kunnen konstateren, dat in de
meeste instellingen het cijfer van 3000 fr
gemiddeld aanvullend inschrijvingsgeld
ver overschreden wordt. Het tweede^deel,
nl. de overheidstoelage, wordt gevormd
door het verschil tussen de totale inssschrijvingsgelden (die dus hoger liggen
dan in het voorstel aangenomen wordt) en
de globale som bepaald per instelling van 'jHhet hoger onderwijs. De overheidstoelage
DAALT met andere woorden.
GEVOLGEN V.H. VOORSTEL DE BONDT
- In de omschrijving van de diensten, die
onder sociale subsidiëring vallen worden de studentenactiviteiten ( in Gent
de konverten en ons eigen Schamper bvb.)
niet vermeld.
In het huidig voorstel kan de overheid
nooit meer dan het nu reeds in de begroting vastgelegde bedrag uitgeven.
Een scherpe daling van de totale som
van de inschrijvingsgelden ( door het
feit, dat er meer beursstudenten komen)
zou er eerder toe leiden, dat het gemiddeld bedrag per student -meer bepaal nu op 6.400 fr.- zou DALEN.
- De gevolgen voor de R.U.G. zijn katastrofaal: de overheidstoelage daalt van
86 naar 12 miljoen fr. De totale toelage daalt van 116 naar 73 miljoen fr.
Er moet dus 40 mihjoen op een totale
begroting van zowat 290 miljoen bespaard worden. Konkreet betekent dit
de sluiting van het restaurant de BRUG
(met noodzakelijkerwijze personeelsafdanking), eventueel sluiting van het
bijrestaurant Hutsepot e.a., afbouw van
het Kinderdagverblijf (zeer belangrijk
voor de zelfstandige studenten), verhoging van de prijzen voor de homes en
de resto's en noem maar op.
- Naast het feit, dat de R.U.G. zijn sociale voorzieningen moet inkrimpen, zal
het NUH0 (niet-universitair hoger onderwijs) geen eigen Sociale Sektor kunnen opbouwen. Een enigzins oppervlakkige
berekening leert ons, dat een gemiddelde!;
NUHO-instelling over zowat 3 miljoen f r.[
zal kunnen beschikken om zijn Sociale
Sektor op te bouwen: dit bedrag is net
genoeg om één personeelslid aan te werven en iedere dag gratis melk te sérveren.
TEGENVOORSTEL

Zolang je binnen die zones 1,2,3 en 4 ( =
het stadstariefgebied ) blijft, kan je gedurende 1 uur GRATIS overstappen. Je moet
daarom niet noodzakelijk afstappen aan een
halte waar een andere bus- of tramlijn het
trajekt snijdt ( wat vroeger wél het geval
was !!!). Doorreizen mag echter niet !
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Nog enkele weetjes: je tijd begint te lopen vanaf het uur dat op je biljet of
kaart afgedrukt wordt.
Binnen het stadstariefgebied kan je van
een lijn van het stedelijk net (NIVG) ook
op een lijn van het streekvervoer (NMBV),
de zgn'rode bussen 1 overstappen.
Een schoolabonnement kost 2980 ■£ en is geldig vanaf loktober 81 tot 1 oktober 82.

Voor meer informatie: MIVG
brusselse stw,319
9219 GENT.
tel: 30 41 95

... of kom bij ons even langs,
er nu minstens evenveel van !

We weten

« dienen of kunnen dit daarvoor speciaal
gedetacheerde en dus vaste... »

De onderwijsraad had bij haar oprichting
tot doel een onderwijspolitiek uit te stip
pelen en die als advies door te spelen
aan de raad van beheer.Als zodanio zal
dit jaar -waarschijnlijk-de interpretatie
van de examengegevens , de toepassing van
de nieuwe (licht) gewijziode wet od de
akademische nraden, het roemruchte creditsysteem, agoregaat hoger onderwijs en het
studiebeaeïeidingssysteem, besproken worden.
De studiebegeleiding jseen voorlopig onzegliik, onduidelijk, en onherkenbaar
wonderzalfje waarvan men enkel weet dat
de rector Cottenie er niet aeheel afzijdig teoenover staat- mits hem wat tijd
wordt geaund- en dat bij toepassina ervan
-oppervlakkin gebruik (usare externe) of
niet- de kansen van onze schachten aanzienlijk dient*te verhooen om :
- 1° in de eerste kan te slagen
-2° eventueel een werkmethode aan te leren die hen zal toelaten de volgende
jaren efficiënt te studeren.
De werkoroen studiebegeleiding die,'.onder
stuwing van het KUC (katoliek universitair
centrum ), sinds bijna een jaar hieraan
onverdroten werkt, vertrekt ons inziens
terecht van het ondemocratisch karakter
van de huidioe privé-studiebureaus : wie
veel poen heeft verhoogt (lichtjes? )
zijn kansen.
Hoewel het de werkgroep is, die de konkrete modaliteiten dit jaar nog zal voorlegaen kan het alvast geen kwaad oeinteresseerden in te wijden in de dilemmas en de
komplexiteit waarvoor zo'n werkgroep staat
Het zal niet volstaan enkel te roepen dat
men enkel studiebegeleiding wil," in deze
ti.iden" van verkiezingen moet men ook,
zoals iedereen , de realiseerbaarheid
aan tonen daarvan !

l.Doet men aan echte studiebegeleiding dit
In Werkgroepen op het niveau van het Mi- Iwi 1 zeoaen op de vakken en de kennis er-:
nisterie van Nationale Opvoeding, werd
van derichte begeleiding of ziet men het
door alle betrokkenen (NUH0 inbegrepen)
eerder in een soort socio-psycholoaische
de idee van de regionale sociale centra
opvannaroep, waarbinnen eerder informatie
verdedigd. Dit betekent, dat per geograover de examens wordt uitgewisseld en de
fische eenheid (regio, bvb. Gent) voor al-r motivatie wordt versterkt. In Nederland
le instellingen in dit gebied één sociale zag men dat in deze groepen- hoewel de mosektor uitgebouwd zou worden. Het initia- tivatie steeg- het slaginaspercentaaeniet
tief voor de opbouw ervan zou bij de over-| noemenswaardig veranderde. Dit doet niets
heid liggen. De regionale sociale centra
af van het feit dat in een goede studiezouden dus niet verbonden worden met de
beaeleidina een sterke motivatie en opinstellingen van het hoger onderwijs en
vano noodzakelijk zijn, anders doet men
aldus een pluralistisch karakter hebben.
nietmeer mee. Dit vereist persoonlijk konDit is in zeer grote lijnen het voorstel
takt.
dat door de Werkgroepen is geformuleerd.
Bij deze roepen wij dan ook alle verant2.Stel men wil een'echte' studiebeneleiwoordelijken van de universiteit en de
ding , zal deze dan eerder gericht worden
NUHO-instellingen op, om samen de bovenerdoorsleuren van pupillen ( en wat met
staande idee verder uit te werken. Het
onze ozo vaste slagingspercentages!?: hoe
kontaktadres hiervoor is:
meer proffen hoemeer buizen, zie neneeskunde eerste kan !) met nadruk op het zien
van alle vakken, veel "twieoos" en vooral
Hans Blok, student-lid van de Sociale Raac kennis of wil men eerder kansen verhoaen
St.Pietersnieuwstraat 45, 9000 Gent
( nadruk op de belangrijkste moei lijkste
vakken, en op een goede werkmethode)?
m

Opgepast: voor verplaatsing vanuit zone
5 of 6 naar zone 3 aeldt dezelfde regeling
als in het stadstariefgebied !

H A V E N G E B IE D

Voor 18 bf ( biljet gekocht op tram of bus)
kan i‘e ie binnen de zones 1 tot en met 4
1 uur lang verplaatsen. Voor een meerrittenkaart ( 8 ritten ) op bus oC tram cekocht betaal je 105 bf, wat neerkomt op
13,1 bf per rit. Koop je zo'n kaart in één
van de verkoopspunten van de MIVO ( St.- DRONGEN
^ietersstation, Zuid, Koornmarkt, versche w e s t
dene boekhandels... ), dan kom ie er nog
goedkoper vanaf : 84 bf voor 8 ritten of
10,5 bf/rit.

Je kan dit echter wel met tram 10 of tram
22. Een goeie raad dus : bekijk eerst aan
dachtig het MIVG-lijnennet en onthou vooral de lijnen die gedeeltelijk met elkaar
overeenstemmen.

Voor verplaatsingen vanuit de zones 5 of
6 naar de zones 1, 2 en 4 betaal je 32bf
voor een biljet op bus of tram en 168 bf
voor een meerrittenkaart( 8 ritten).
Deze laatste zijn enkel te verkrijgen op
de lijnbussen naar Latem- Deurle en Melle.
Je hebt dan recht op anderhalf uur verplaatsing.

Zone 6 : zone Latem-Deurle ( idem ).
Aan het St.-Pietersstation overlappen
de zones 1 en 3 elkaar, aan de Dampoort
is dit het geval met de zones 1 en 2.

Een terugrit wordt evenmin als een overstap beschouwd. Als je bvb. aan het St.Pietersstation tram 21 neemt naar de Zuid,
mag je je reis NIET onderbreken - tenzij
je natuurlijk nog eens betaalt. Je mag
evenmin met diezelfde tram terugkeren.

3.Zal het systeem door de universiteit,
dit wil zengen het rectoraat "nerund"
worden ( al een zware administratie ) of
eerder door een lichtvoetige sociale raad
of een ander nieuw orgaan waarin (veel)
studenten zetelen. Deze vraag hanot nauw
samen met de volgende die op haar beurt
samenhangt met de vijfde vraan, waarin de
afhankelijkheid van de "goodwill" van de
professoren en het wetenschappelijk personeel (WP) wordt besproken -wat indien deze
groot is- implicaties heeft op de structuur
van de begeleiding, omdat dan een zo van
het centraal beheer losstaande structuur
zoals de sociale raad van de sociale sector
die pas op het hoogste niveau convergeert
met het universitair beleid, moeiliiker re
aliseerbaar is.

4. Wie gaat de studiebegeleiding geven ?
WP (wetenschappelijk personeel alias assistenten) of studenten.
het W
P lost alvast het probleem van de kwaliteit van het gegeven onderwijs op, maar
ze hebben alvast een eigen problematiek:
-1° dienen of kunnen dit daarvoor speciaal
gedetacheerde en dus vaste WPers zijn of
eventueel met een vliegend mandaat(nu eens
bij deze prof behorend dan weer bij gene.)
op het kader als personeelsbestand.Of zijn
het de niet vaste WP leden bijna elk jaar
wisselend. In gewikkelde wetgeving, afschuwelijke premisse voor alle deelpartijen.
Onze periodische nachtmerries worden alvast
onderzocht door bekwame dierartsen.
-2° In het tweede geval zullen dit assistenten zijn , bij de prof die het vak geeft in
de eerste kan of assistenten van de licen- e
cies( proeven-doctoraten). Tegen het eerste
voorstel pleit vooreerst het feit dat de omringing van studenten( dwz verhouding assistenten-studenten) reeds zeer laag is aan de
meeste faculteiten en ten tweede dat zo
nauwe connescties met de professor overdrach
van informatie van hoe qoed of slecht sommiqe studenten het doen bij de begeleiding
of zou dat mogen.
tiAai? riêfh, in deze' zorié'
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Studenten stellen het probleem van hoe goed
onderwijs wel wordt gegeven.
Het gebrek aan continuiteit zal zeker ontzettend groot zijn als hiervoor niet betaald
zal worden( wie is er langer dan 5 min per
dag idealist ?). De mogelijkheid bestaat
evenwel om hen tot leerlingassistent om te
vormen en ze hebben het voordeel dat persoonlijk contact beter mogelijk is.
5. Wie gaat dat betalen ? De ouders of de
universiteit . Een vrij degelijke studiebegeleiding zou, indien ze door de ouders
gefinancierd wordt + 5.000 per jaar per
student kosten... en dan nog met veel
vrijwilligers. Een voor de ouders gratis
systeem kan bjna alleen maar werken indien
op de ene of andere manier de universiteit
de kosten vergoed ofwel door genoeg door
genoeg assistenten aan het werk te stellen
(+ 150) ofwel door
grote groepen te
nemen per assistent wat meer op lessen gaat
lijken ofwel door studenten te laten meewerken als leerlingassistenten, met of
zonder de medewerking van de kringen.
De tweede, nl grote groepen, lijkt de waarschijnlijkste maar zal moeten aangevuld worden door een soort socio-psychologische bege
leiding door oudere jaars studenten bvb. het
huidige peter-functiesysteem.
Met financiële tegemoetkoming van de ouders
krijg je natuurlijk meer armslag. Allerlei
vormen van groepen, van opbouw, van mengeling van begeleiders, wordt dan mogelijk.
Een goede begeleiding kan dan al georganiseerd v.'orden vanaf 4.000 fr. en dat is
weer een verhoging van het inschrijvingsgeld.
Het is aan de werkgroep studiebegeleiding
om al de voor- en nadelen uit te wegen tot
enkele evenwichtige concepten. Deze zullen
in de onderwijsraad worden verdedigd door
ons. In elk geval is het door hun diplomatie, timing en goed gebruik van de bestaande
kanalen dat wij zover zijn geraakt dat nu,
ook in de hoogste regionen, ernstig over
de studiebegeleiding wordt gesproken.
De Heer van Rossem, uitbater van veruit het
duurste en meest op de korrel genomen studieburo heeft het zelfs betaamd om in één
van zijn talrüke epistels aan de ouders
te stellen dat hij "liever zou hebben dat
de universiteit eens werk zou maken van de
studiebegeleiding, zodaning hij zich zou
kunnen bezighouden met zijn comouterschool
in plaats van...etc.". De oprechtheid waarmee de Heer van Rossem dergelijke stelling
neemt is bij een zo complex persoon moeilijk
na te gaan maar dat hij iets dergelijks
kan schrijven is een kaakslag , en een
goeie, voor onze 'Alma Mater'. Zal zij zich
ook de andere kaak toewenden ? Of wordt het
'leve de nieuwe rector' ?
koenraad bostoec
lid onderwijsraad.

de werkende mensen in België zo’n 300.DOU
frank pep jaar per student. Vinden wij het
normaal dat arbeiders en bedienden belasting
betalen om ons de kans te geven een inkomen
te verwerven dat veel hoger is dan het
hunne ? Laten we niet proberen ons weg te
steken achter al dat sociaal en profijtloos
werk dat we gaan doen eens we afgestudeerd
zijn. Dat soort idealisten kan men op zijn
twee handen tellen.

Er klopt daar ergens iets niet met het
etiket 'sociaal zijn’ dat wij zo graag
dragen. Er zijn mensen die gaan werken
als ze 16 jaar zijn. Zij worden direct
De regering zit dus zender centen. Er werden met de crisis geconfronteerd. Aan onze
dus voorstellen ontworpen om geld te sparen. leeftijd hebben ze misschien al hun familie, hun gezin te onderhouden en belasEn wij studenten zijn daar dus tegen.
ting te betalen.
Het probleem dat de regering zich stelt, is
vrij eenvoudig. Hoe de universiteit voor
iedereen toegankelijk maken en geen geld
uitgeven. De oplossing is echter vrij ei- Voor diegenen die toch nog relatief goedgenaardig. In de sociale sector snijdon en
kope middagmalen kunnen krijgen en die voor
het aantal beursgerechtigden verlagen. Zo'n maar 10.000 frank inschrijvingsgeld een
oplossing raakt de studenten op het meest
diploma geneesheer of advocaat bekomen.
ongeschikte ogenblik. Studenten hebben geen Wij zijn dus slechtgeplaatst om meer te
eigen inkomen.
vragen. Wij, de sociale studenten, zouden
misschien eens iets positief kunnen voorstellen. Misschien zouden we iets aan de
maatschappij terug kunnen bezorgen ? DuiEen dergelijke situatie wijzen wij als
delijk : wij hebben nu geen geld om die
studenten af. De huidige situatie is in
dure studiegrap te betalen, maar de meesten
feite niet veel beter als de voorgestelde,
van ons zullen dat over vijf of tien jaar
en die wijzen we dus ook af. Maar wat moet
wel hebben.
er dan wel gebeuren ? Een verbetering van
de toestand zal antijd meer geld kosten.
Meer geld naar de universiteiten. Vanwaar ?
We zouden als oplossing voor de financiële
problemen van de universiteit hetvolgende
Er worden allerlei voorstellen ontworpen die kunnen voorstellen : de regering schiet de
studiekosten voor en wij betalen die, eens
allen één fundamenteel deel gemeen hebben:
anderen moeten betalen. De regering wil de we een bepaald inkomen bereikt hebben, in
termijnen terug. Dit zou een soepel prinfamilie van de student laten opdraaien, de
cipe moeten zijn. Men kan bijvoorbeeld het
pacifist wil defensie laten betalen, de
eerste jaar gratis laten, zodat niemand
flamingant de walen, de progressieven zien
afgeschrikt wordt om universiteit te progeld bij de rijken en de student gaat bij
beren. Het inkomen vanaf hetwelke de stumama en papa.
diekosten terugbetaald dienen te worden,
kan zo gekozen worden dat mensen die hun
diploma voor laag-betaald sociaal werk
willen gebruiken, hun studies niet terug
moeten betalen. Men kan zo nog andere
Haar als we nu zelf de situatie eerlijk
-bekijken. Wat is de verantwoordelijkheid van modaliteiten uitdenken. Belangrijk is dat
ons, studenten rechten, economie, ingenieur, wij iets aanbieden in plaats van steeds
geneeskunde en andere, die dankzij de.
vragende partij te zijn. Die houding heeft
universiteit over enkele jaren tot de betere ons in het verleden zeer antipathiek doen
inkomensklasse gaan behoren ? Wij kosten aan overkomen.

Samengevat bestaat het voorstel uit hetvolgende :
- de sociale sector wordt uitgebouwd teneinde een volledige democratisering te verkrijgen.
- het eerste jaar universiteit is gratis.
Geen inschrijvingsgeld of examengeld. Dit
jaar wordt niet terugbetaald.
- de volledige studiekosten van de andere
jaren worden door de staat - voorgeschoten,.
Volledig : kot, eten, cursussen, lonen
universiteitspersoneel, alles. Een soort
studieloon dus.
- studiekosten kunnen pas terugbetaald wor
den, eens we afgestudeerd zijn. Iedereen
-rijk of arm- verlaat de universiteit met
dezelfde schuldenlast. Ouders kunnen niet
terugbetalen terwijl we studeren.
- eens we afgestudeerd zijn en -belangrijkwe een bepaald niveau van inkomen bereikt
hebben, betalen we de studiekosten terug.
Bepaalde studenten zullen dus nooit hun
studies terugbetalen, andere beginnen pas
na 10 jaar of na 3 jaar.

- na een inloopperiode kunnen we
rechtstreeks aan de universiteit terugbetalen, zodat de staat niet de kans krijgt om
geld van de universiteiten weg te laten
|
vloeien. Het voorstel is dus geen belasting.

Dg studGnt gaat een contract aan met de universiteit en de universiteit draait hoofdzakelijk / gedeeltelijk met de terugbetalingen van oud-studenten. Dit zet de staat uit
de universiteiten, meer nog, het zet de
student in de plaats van de regeringscommissaris .
Het zou waarschijnlijk één van de eerste
keren zijn dat een deel van de Belgische
bevolking een voostel doet, dat hun zelf
pijn zou doen. Maar aangezien we studenten
zijn, de idealisten van de maatschappij,
kan dat toch geen probleem vormen !
Al die ideën over eerlijkheid en rechtvaardigheid horen toch tot ons favoriet terrein.
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An unmarried woman.

vr 23, za 24 en za 31 okt. : Het Lam Gods
ma 26 en di 27 okt. : ekstra-voorstellingen van Reinaert de vos door Tine Ruyschaert.

kostprijs : voor 1 weekend l.OOObf ; voor
de 3 weekends 2.500bf. Inschrijvingen :
(091) 21.31.46
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wienerschnitzel ratatouille
schaapsragoQt met raapjes en wortelen
vogels zonder kop met bloemkool
kassoulet met wordt
vrijdag 30.10
pap
bonensoep
vleesbrochetten
vissla met gemende sla
kassoulet met worst
wienerschnitzel met ratatouille

vrijdag
17u : bang van vogelenzang
18u : zeepschuit deel 1
19u : nieuws, regionaal en toestelkalendei
19.15u : de sportladder
2Ou : zeepschuit deel 2
20.30u : slow sliding space ship
22u : a nans best friend, fear of disco

zondag
17u : dikkertje dap
18u : variaties onder de planken
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15 : le vox
20u : roza
21u : nieuw vinyl
22u : avondrood
23u : makasplaff

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

FILM

vr 23, za 24 en zo 25 ( om 15u ) : Het leven van een soldaat.

tomatensoep
koninginnehapjes
schaapsragout met raapjes en wortelen
spaghetti bolognaise
vogeltjes zonder kop met bloemkool

17u : shock-o-la
18u : de kip
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : de brakke grond
20u : turkse gasten aan tafel
21u : schuchtere muziek

op za 24 en zo 25 okt. komt Wendi Buonaven
tura uit London in de St.- Kwintensberg 84
buikdansen.

op-19 en 20 dec. : Modern dance door Gloria Rodriguez.

woensdag 28.10

zaterdag

OUDE KAPEL 000000000000000000000000000000

op 21 en 22 nov. : Flamenco dansen door
Ann Ramon.

groentensoep
varkensgebraad arlésienne
kippefrikassé
hamburgers met spruiten
spaghetti bolognaise

17u : dogs incorporated
18u : huilen met de pet op
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : de naam zegt het zelf
2Ou : de brakke grond
21u : op avontuur in kitteluur tot 24u

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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dinsdag 27.10

The hearse ofte Le corbillard ofte De lijkwagen.

The postman always rings twice.

vr 23 en za 24- okt. : Driestuiversopera
( Bertolt Brecht )
za 31 okt., wo 4, do 5 en vr 6 nov. :
Chicago.

loempia in exotische saus
koude soorten : 2soorten

donderdag

SELECT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A RE M A

seldersoep
ravioli gegratineerd
atlantische zzetong
varkensgebraad arlésienne
loepi

CENTURY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Club : Brugge, die stille.

ma 26, do 29 en za 31 okt. : Strawberry
fields in Jamklub, Meulestedestw. 25. Inlichtingen dagblad De Morgen.

maandag 26.10

Johan Vinckier

2000 : In god we trust / La bible ne fait
pas le moine / De pluimen maken de vogel
niet.

MULTATULITEATER 00000000000000000000000000

SCHAFT

donderdag 29.10

MAJESTIC0000000000000000000000000000000000

TONEEL

D& POT

wo 28, do 29 en vr 30 okt. : Bosch & Lunch
een prodüktie van het werkteater van A'dam
VERTIKAAL 00000000000000000000000000000000
vr 23, za 24, wo 28, vr 30 en za 31 okt.:
Pietje de leugenaar.
SNEKELBEES 000000000000000000000000000000
za 24 : kinderteater
za 31 : De verliefde ezel
dit telkens om 14u.
DE BRON 000000000000000000000000000000000

SK00P 0000000000000000000000000000000000000

maandag

Zaal 1 :

20u Tell me a riddle (Lee Grant)
22u30 Bellissima ( Visconti )

Zaal 2 :

19u30 The holy grail (M. Python)
22u Filmweek Oostduitse Cinema

17u : godverdegodvermuziek
18u : waterdragers deel 1 : onderwijs
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : waterdragers deel 2 : rariteiten
21u : toestels jazz-programma
22u : LP-top 15 van de luisteraar

DE ANDERE FILM 000000000000000000000000000
brengt op 26 okt. in de blandijn aud. E
om 20u een selektie uit Parka-films : The
ugly sixties. Inkom 60 bf.

vr 23 okt. om 20u30 Bedroom tango door
Mime Kier ( Nederland ).

CALYPSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

za 24 oKt. om 20u30

Calypso 1 : This is Elvis ( waar ? )
2 : Enter the dragon
3 : Bloodbeach

Bedroom tango.

di 27, wo 28, do 29, vr 30 en za 31 okt. :
De klown door Guido Lauwaert om 20u30.
TAPTOE 00000000000000°00000000000000000000
elke zondagnamiddag om 15u in het NTG

8

Calypso Cine Club : dagelijks om 23u
1 : Die Konsequenz
2 : The last remake of beau geste
3 : All that Jazz
CAPITOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
For your eyes only ofte Rien que pour vos
yeux ofte Alleen voor je ogen.

dinsdag
17u : kapstok
18u : babylon is burning
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : van slag om swinger deel 1
20u : vers voer voor de beesten
21u : van slag om swinger deel 2
22u : roestvrij tot 1 uur.
woensdag
17u : godverdegodvermuziek
18u : schots en scheef
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : één uur worst
20u : moving pictures
21u : zachte energie
22u : de vergaarbak tot 24u.
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