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V0L6ENDE W EEK

in de hypothese dat we verschijnen 
hebben we ondertussen artikels bin-
nen over : de griepepidemie en de 
studentendokter, toneel Cchicago], 
en interview.

De grote studentenbeweging heeft zich-
zelf met veel pracht en praal de keel 
over gesneden tijdens de laatste ver-
kiezingen voor de Raad van Beheer.
0e studenten kon men nog éénmaal warm 
maken, en dan nog maar alleen om thuis 
te blijven.
0e grote massameetings behoren definitief 

M tot het verleden. Samenscholing van
meer dan-dertig studenten vind je enkel 
nog op kafees. De optimistische demon-
straties van de zestigers en zeventigers 
spreken niet langer de studenten, laat 
staan de politici aan. De roemrijke 
studentenbeweging is dood en beciraven.
Eén minuut stilte, graag.
Sporadisch vind je nog wel enkele kleine 
autonome groepjes, die vanuit eenzelfde 
eisenpakket, volledig onafhankelijk van 
elkaar optreden.

Is dit de organisatievorm van de toekomst?

Maandag 26 oktober 19u.
Buiten het schamoerlokaal op de eerste 
verdieping, tweede deur links is alles' 
ijselijk stil.
't Is veel te stil naar ons gevoel... 
veel te stil. Hoe kan het ook anders : 
de mensen van de raad van beheer hebben 
elkaar nog niet eens van ver gezien.
Het nolitiek konvent (PK) denkt helemaal 
nog niet aan beginnen. Het faculteiten- 
konvent (FK) is toch al tot in de over- 
poort geraakt voor een contactmiddagje. 
Desalniettemin doet het werkgroepenkon- 
vent (WK) niets. De KK'ers (kultureel 
konvent) kaarten gezellig na over de 
happening van vorig jaar.
Schamper is al een maand ver en we 
hebben nog helemaal niets van die heren 
in onze bus gevonden.
Over bussen gesproken : geld voor de 
bussen naar Brussel (nationale studen-
tenbetoging) kon er blijkbaar niet af.
De burootjesmolen van de Brug is niet 
van de rapste, en de bussen waren dan 
nog de vergadering voor.
Er moesten bijgevolg halve boefjesstreken 
uitgehaald worden om toch ter plaatse te 
geraken. Maar hoor, één hoongevend geluid 
wie blaast daar door de straten ? de 
fanfare 't  SK (het seniorenkonvent) met 
petten en linten en potten met bier. 
ZIELIG ! Alles ligt simpelweg plat.

Zielig...
Dit is niet een herfstmoeheid. Wij bar-
sten van plannen, maar we missen mensen, 
artikels en vooral de ruggesteun van een 
publiek dat leest en reageert.
Als nu deze week blijkt door mondelinge 
en schriftelijke reacties dat er toch 
enige interesse is, of leven borrelt uit 
dat grauwe hoopje studenten, o.k. dan 
staan we er.

Wij stoppen ermee. Daardoor verzeilen 
een aantal plannen in het dieovriesvakje. 
7o bijvoorbeeld :

uitbreiding redactieploeg ? 
nieuwe ploeg voor dinsdagmorgen? 
interviews ?
artikel reeksen (vb.sekten) ? 
losse artikels ?

Wij durven. We laten het denken en doen 
aan jullie over.
Dit is jullie krant, doe er iets mee. 
Verder nog een gelukkig nieuwjaar.
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k e rn a c h t ig  g e z e g d

' Dit was het geweten van een natie 
schrijft Jacky Huys in De Morgen. En 
terecht. Tweehonderd duizend mensen 
die een halt toeroepen aan de nukleaire 
waanzin. Geen enkele politicus kan de-
ze volksbeweging, zij het via betogen, 
zij het via een kaars voor het raam, 
voorbij gaan.
Tindemans verklaart : " Deze vredesbe-
weging is mooi, maar is voor mijn par-
tij ( de CVP )geen aanleiding om haar 
standpunt te herzien ". Wiens stand-
punt ? Dat van honderden meebetogende 
ACW'ers ? Dat van de geraadpleegde ba-
sis ?- Geen letter op het kongres hier-
over. Dat van de door de partijtucht 
monddood gemaakte CVP'ers ?
Binnenkort moeten wij ons uitspreken 
over welke bewindslieden wij willen.
Als deze zaak van de kernbewapening 
je belangrijk lijkt als mede-kriterium 
voor het bepalen van je keuze, dan is 
het duidelijk dat wie vóór het doorbre-
ken van de kernbewapeningslogika is, 
géén vertrouwen kan geven aan de CVP.

namens het KUC,
Mare Van Laeken.
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SKOOP 000000000000000000000000000000000000

Zaal 1 : 20u Breaking glass
22u30 Love at first bite

Zaal 2 : 19u30 film in verlenging
22u Herfstmaraton

KUC ( Katholiek Universitair Centrum )000° 

wo 4 nov : informatief spel De derde we-
reld en de krisis, mmv Maurits Coppieters, 
nu voorzitter van het Nationaal Centrum 
voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS)

do 5 nov om 21u : avond rond de verkiezin-
gen met CVP'er, PVV'er, VU'er, RAL'er, 
PvdALer, AGALEV'er en Vlaams Blok'ker. 

ZWABBER 00000000000000000000000000000000000

Relaxed weekend van vr 30 okt tot ma 2 nov 
in de konigin elisabethlaan 4" te Gent

ELCKER-IK A'PEN & VUM 000000000000000000000

in het kader van de cyclus " Rollenpatro-
nen voor leerkrachten " :

fuif mee met uw studentenweekblad, haal 
hem zo uit de lethargische apathie ! woens-
dag 18 november in zaal vooruit.

NEW AGE KAEEE AMBER 0000000000000000000000

gelegen St.-Pietersnieuwstraat 40, draait 
op 5 nov de film ' Eraserhead '. horror- 
night met veelbelovende kultfilm

ENKELE NUTTIGE ADRESSEN 000000000000000000

krisisopvangcentrum DE SCHELP, Elyzeese 
Velden 7, 9000 Gent. tel. (091) 23.97.91

audiovisuele informatiedienst CGSO, Willem 
Tellstraat 13. tel. (091) 25.06.52

RADIO TOESTEL, Postbus 456, 9000 Gent. 
tel. (091) 24.03.68.

THEATER

Er wordt materiaal tentoongesteld van het 
poëziecentrum van Gent in samenwerking met 
verschillende uitgeverijen en privé perso-
nen.-

Bibliofiele uitgaven, litho's, gravures, 
geïllustreerde dichtbundels en teksten van 
onder andere Van Ostaye, Baudelaire, Van de 
Wbestijne, Claus, Vinkenoog en met grafisch 
werk van onder andere D'Havé....

Latemse galerij, dorp, 9830, St. Martens 
Latem . De vernissage is op zaterdag 31 
oktober om 20 u., ingeleid door Jan D'Haese. 
Openingsuren: van 15 tot 19 uur elke dag

zaterdag en zondag van 10 tot 
13 uur en van 15 tot 19

STEKELBEES---------------------------------

Zaterdag 15 u : kindertheater.

wo 28 okt : werkavond ' waardenverduidelij-
king

wo 4 nov : gesprek met de film 'love story 
als uitgangspunt.

PR0KA 0000000000000000000000000000000000°00

Jazz-konsert met The world saxophone quar- 
tet op na 9 nov om 20u30 in de Zwarte Zaal, 
akademiestraat 2 te Gent

PVDA ( ex-Amada ) 0000000000000000000000000

do 5 nov : Staat en revolutie. Meer info 
in het Boekenarsenaal, Lammerstraat ( veran 
derde straatnaam ! ) 14

BETOGING 000000000000000000000000000000000

direkte solidariteit met centraal amerika ! 
mars tegen de verenigde staten op zaterdag 
31 oktober, vertrek om 15u op het Rogier- 
plein te ( jawel ) Brussel.
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tweede onderwijsfuif op 13 nov 81 in de Cer 
cle om 21u

ARENA—  -------------------

4,5,6,7 november : Chicago.

DE BRON-------------------------------

Van 3 tot 7 november: verbouwing zaal.

VERTIKAAL-------------------------------
4, 6 en 7 november: Pietje de Leugenaar.

THEATER P0EZIEN----------------------------

Tentoonstelling van poëzie en grafiek naar 
aanleiding van bibliofiele uitgave "Vogels" 
organiseert theater Poëzin van 31 oktober 
.tot 15 november '81 een tentoonstelling 
rond poëzie en grafiek.


