
Het redactioneel wordt steeds en altijd 
het laatste getypt. Door de langstleven-
de, oo de machine die de voorbije nacht o' 
verleefd heeft.

U en ik moeten eens ernstig met elkaar 
oraten. Ik weet wel, het redactioneel 
moet vlot leesbaar zijn, en verteerbaar 
tussen twee sandwiches in de tuinmeube-
len van de Brug, maar lees, als je in 
die stemming bent liever 'knobby' op 
de laatste pagina.

Dit is een artikel voor bij kaarslicht, 
onder vrienden.

ATA BRECHT
Jammer dat de 'gevestigde' toneelcritici 
zo weinig tijd hebben, zodat, ze zaterdag 
1.4 nov de Dremière van j un gle, in de slop-
pen van Ge n t , gespeeld door ATA. «lammer omdat dit teatereKsperiment hierdoor mis-
schien onopgemerkt aan jullie voorbijgaat. 
Het is nochtans de moeite meer dan waard !
Mark Vandekerkhove was iemand die in het 
toneel- en kunstonderwijs niet aarden kon; 
een eigenzinnig figuur die onder de opge-
legde normen en mentaliteit van zijn mede-
studenten gebukt liep, eraan kapot ging.
Hij kapte er dan ook mee,'uit zelfverdedi-
ging'. Na twee jaar burgerdienst was hij 
nog niet van de teatermikrobe genezen : 
met een achttal mensen richtte hij een nieu 
we toneelgroep op. Na heel wat moeilijk-
heden slaagde hij er toch in om op zater-
dag 14 november zijn première aan de pers 
en het publiek voor te stellen.

Het oorspronkelijke stuk heet i m d i c k i c h t. 
Het is het tweede werk dat Bertolt Brecht 
schreef. Het stuk speelt zich af in de 
industriële sloppen van de grootstad Chi-

De schamnerredactie wordt mensenschuw.
Je kan je kop niet meer buitensteken 
of de bakkersvrouw vraagt : 'gaat 
schamner nu toch door ?'. En oeloof 
me, dat eeuwigdurende ja-woord verliest 
vlug zijn charme. We naan ermee door. 
Eerlijk gezegd zijn we een beetje 
oeschrokken van de hevioe, emotionele 
brieven die toekwamen. Alhoewel, brieven, 
soms was het een brier'-'.aartje, soms een 
eerste pagina van een cursus met langs 
de achterkant een vlugge krabbel.
De lezer die schreef 'als schamper dood 
oaat, ik ook', mag gerust zijn. Die 
euthanasie gaat net niet door. De stu-
dentenorganisaties hebben net op tijd 
besloten de handen in elkaar te slaan.
Dat is geen prestatie van ons, maar 
het bewijst wel dat we allemaal hetzelfde 
gevoel hadden, fin-du-siècle twintio 
jaar te vroeg. De „siudentpnoroanisaties 
hebben dat net zoals wij aangevoeld. 
Weliswaar minder heftig gereageerd, maar 
die reactie was hoopgevend, er lee^t nog 
iets in Gent. Maar we hebben er wel lang 
voor moeten zoeken.
En dan dat studentenvolkje. Lief, voor 
driekwart onder de twintig en met nog 
vijftig jaar voor de boeg, met glanzende 
ooqjes. Nee, we hadden ons geen 5.000 
brieven verwacht. We dachten aan een 
tiental, we dachten zelfs 'als het er 
minder zijn, dan schrijven we ze wel 
zelf'. Dat was niet nodig. En al kwamen 
de brieven vlot binnen, noa verrassender 
was de respons van mensen die kwamen 
meewerken. Van de ene dag op de andere 
verdubbelde (!) onze redactie. We hadden 
geen stoelen genoeg om de mensen te zet-
ten.

cago. Maar het wordt een nieuwe Brecht,ver-
zekerde Mark Vandekerkhove mij enkele maan-
den geleden.Wij zullen er inderdaad een jung 
Ie van maken:eht stuk zal zich situeren in 
de vervallen Zuidwijk van Gent,waar we een 
oud herenhuis inrichten als hotel ATA.

Het toneelstuk is Brechts meest provocerend 
en anarchistisch werk. De taal erin pro-
beert hij zintuigelijk te maken. Zijn grote 
voorbeeld is de franse dichter Arthur Rim- 
baud, waarvan GARGA, één van de hoofdperson- 
nages, een afspiegeling is. Het thema van 
het toneelstuk is de vereenzaming waartegen 
de inwoners van de krottenwijken allen vech-
ten, met daarachter de steeds groeiende in-
dustrialisering.

Als je de hall van het Hotel ATA betreed, 
word je meteen opgenomen in de sfeer van de 
goedkope hoofdpersonnages : zielige verwar-
de mensen, zoekend naar zichzelf, hunkerend 
naar een beetje tederheid. Ze verachten 
al die brave, vlijtige mensen die aan hun 
draaibanken werken, schone sterke tafels 
maken en daarmee proberen hun brood te ver-
dienen. Al die goede, brave tafelmakers 
met brave, vlijtige families... Je zou ze 
in hun gezicht moeten spugen, op hun bek 
slaan !

vervolg op pag.2.

V È R E  VAN  L E U K

Donderdagavond tegen elven. De Blandijn op 
zijn lauwst. Weinig volk in de gangen, 
iets meer nabij het aquarium . In het 
aouarium : een te oraataraqe dj voor een 
lege nauwelijks zichtbare dansvloer. De 
muziek zo weggenomen uit een jeugdclub- 
fuif medio zeventig.
Naar boven dan, het gekraakte auditorium 
E, halfleeg en schreeuwerig. Ik merk veel 
eerstejaars, ook veel would be. Het 
spektakel : een inderhaast geïmproviseerde 
sketch wordt voorgebracht, laat enig 
kreatief engagement vermoeden, valt daarna 
terug in gewauwel. Groep af, de zaal applau- 
diseerd mechanisch, kreten worden geslaakt 
van strijd en doorgaan.
Een luikse delegatie komt oo, stuurt een 
boodschap van solidariteit in de schreeuwe-
rige bende. Niemand luistert. Edoch, 
wanneer zijn zwijgen invalt, zowaar de 
reflexologie van Pavlow : kreten en terug 
applaus fortissimo.
Intussen de op punks lijkende Pubers opge-
maakt, aan de deur. Vère. Naar verluidt 
een persoon, een groep, een graffiti, een 
meervuldigheid van spuitbusconsumenten.
Het ruikt naar Amher.

Een getrouwe copie van Johnnv Rotten spint 
zijn originaliteit op de muur. De zaal 
grinnikt. VVS kijkt toe, laat begaan.
Een rythm & blues band beukt de eerste 
tonen wanneer een groenharige het podium 
ooslungelt, hen verwijt voor egotripperij. 
Het blijkt dat vère en die sunerpubers 
de al dan niet beloofde installatie werd 
ontzegd. De bluesgroeo soeelt verder, 
boe-geroep alom. Provocerend gegooi van 
vère. De bassist krijgt het moeilijk, nu 
wordt de witte filmnrojectiemuur ook 
beklad. VVS kijkt toe, laat begaan.

Een meisje komt tussen de ounks en de 
bassist staan, vraagt om kalmte, krijgt 
slaqen. Solidariteit smaakt nu wrang.

Srperpubers zijn ze alleszins. Ze zijn wat 
ze noemen. Doch nauwelijks tolerant, nee 
intolerant met het anarchisme van een 
struisvoael. De aanhann is. nemakkelijk . 
het biedt mogleijkneid om de eigen leegte 
en banaliteit te verhullen. 
Provinciepunkers.

Coupe Rasoir aangekondigd als een heruitga-
ve van een Nacht van de Poëzie met jong 
talent uit het gehele Vlaamsche Land. Het 
doel: breken met de traditie om enkel er-
kende, geprezen en aearriveerde dichters 
aan het woord te laten. Een grote renovatie 
een grote revelatie.

Het publiek zou 25 dichters krijgen, en we 
kregen ze. In vol ornaat. Kunst noemen ze 
dit - Kunst ! Zelfingenomen, met hun neerge 
kraste zielestortsels en met een ietwat 
pijnlijke blik, zoals het poëten past, 
klommen ze het podium op en bleven klimmen, 

vier uur lang.

Sentimenteel, neoromantisch pubergezwets 
over de kaars die bij het licht van de 
maan voor het raam gaat staan terwijl ons 
beider handen elkaar teder zoeken, vinden. 
De omhelzing. Dit allles overqoten met 
stemmige tonen a la Tijs Van Leer. Met 
hartroerende intro's als: dit gedicht heb 
ik met veel pijn geschreven en het is een 
ware loutering het voor u te mogen brengen.

Ook West-Vlaanderen liet zich niet kennen 
- was daar een jonge dichter die met de 
ganden in zijn garen zat. Vrijwel op het 
einde kwam het Oostends dichtercollecticf 
Poëziek ons maatschappijkritische verzen 
brengen - op rijm - jawel op rijm. Toen het 
overgrote deel van het publiek eindelijk, 
na drie uur begon in te zien dat dit wer-
kelijk de moeite niet loonde en de zaal ver 
liet, replikeerde de hard van Poëziek met 
ringbaard en opgeheven hoofd:' dat het kaf 
nu eindelijk van het koren gescheiden was'. 
Dit was ook zo, alleen: het kaf bleef op 
het podium achter.

Sorry, Peter Roose, Tom Lannoy, Peter de 
Brabender-, Jo Joos .. .
Zelfs jullie konden deze avond niet meer 
redden.
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schaiwer wordt vo'Medici gesubsidieerd door 
de gentse rijksuniversiteit - dienst stu- 
dentenverking. de redactie is  volledir on-
afhankelijk van welke oroanisatie dan ook. 
de redactie is  niet verantwoordelijk voor 
lezershrieven. redactievergadering elke 
maandan 7 u st.oietersnieuwstraat 45 oent
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1. PATSTELLING
Raad van beheer: SDringplank voor Pat...?
In verscheidene artikels betreffende de verk 
kiezinpen voor de Raad van Beheer (rvb) in 
mei 1981, kon men meermaals lezen dat o.?-, 
twee kandidaten niet eens een orogramma had-
den voor hun taak in de rvb (zie verkiezinos 
schamper). Toch was er één kandidaat die 
een duidelijk beleid vooroDstelde: uit pro-
test tegen de bureaucratie en het slechte be 
heer van de rvb had hij beslist zijn kandi-
datuur in te dienen, en dit met de bedoeling 
NOOIT naar de rvb te komen. Dit paste vol-
ledig in de toen heersende boycotproblema- 
tiek en een aantal mensen hoopten daarmee de 
rvb minder geloofwaardig te maken. Door om-
standigheden (waarvan ikzelf tevens het 
slachtoffer werd) bleek onze moedige dkan- 
didaat (Pat Viaene) automatisch verkozen 
te zijn: hij kreeg dus volop mogelijkheden 
zijn beloften waar te maken nl. WEGBLIJVEN.

Enkele maanden zijn reeds voorbij en de rvb 
kan nog steeds niet vergaderen daar enkele 
leden uit de ekonomische milieu's nog niet 
benoemd zijn (en daarvoor moeten we wachten 
on een beslissing van de regering, die nog 
steeds niet bestaat), eveneens de sociale 
raad (sr) en het vast buro kunnen niet samen 
komen daar hun samenstelling in de eerste 
rvb moet vervolledigd worden (twee studen-
te leden uit de rvb worden lid van de sr en 
één studentelid gaat naar het Vast Buro).
Tevens blijkt nu dat jullie (=studenten) ver 
kozene, de enige die een programma bezat, 
toch naar de rvb denkt te komen, in ieder 
geval naar de eerste en dit, naar zijn zeg-
gen enkel maar om in de sr te kunnen zetelen 
Bovendien durft hij dan nog beweren dat hij 
reeds tijdens de verkiezingen vermeld had 
dat de eerste rvb buiten zijn 'boycot' viel. 
Waar hij dat gezegd of geschreven heeft wil 
hij waarschijnlijk niet vrijgeven, want af-
gezien van VVS (die zijn kandidatuur als kon- 
testatie aanmoedigde, en hem nu ook in de 
sr wil) wist niemand van zijn olannen.

Waarom nu zo'n omweo maken om in de sr te 
komen ? Het is nl zo dat even na de ver-
kiezingen voor de rvb en de faculteitsra-
den, de verkozen studentenleden van de FR 
hun stem moesten uitbrengen om 3 studenten 
(on de 5, de 2 overige komen uit de rvb) 
voor de sr aan te duiden. Vreemd eigenlijk 
dat Pat Viaene, die reeds voordien lid van 
de sr, hier geen kandidaat was, want de sr 
schijnt zijn uiteindelijk doel te zijn. 
Misschien was het zo dat zijn activiteiten 
in 2 jaar sr hem alle kans ontnomen hadden 
om oonieuw rechtstreeks verkozen te worden, 
vandaar zijn toevlucht tot een omweg die 
echter niet vrij is van problemen: hij is 
nog steeds niet zeker van zijn plaats in de 
sr.
Dit laatste is Ionisch als men bedenkt dat 
de rvb, als zij Pat Viaene in de sr zou 
verkiezen aldus een stem uitbrengt voor een 
nersoon die:
-beweert niet in de rvb en medebeheer te oe- 
loven
-als enig orogrammanunt had NOOIT naar de 
rvb te zullen komen
-de rvb misbruikt als snringnlank naar een 
orgaan, waar hij op democratische wijze noo' 
nooit meer inzou cieraken 
-dan bovendien zijn 'nrogramma' volledig 
laat varen en hiermee bewijst hoe inconse- 
kwent en opportunistisch hij handelt 
Zoals je wel merkt de ideale politicus.
Dat bovendien een oroenals VVS zich daarin 
comnrommiteert, zij die steeds hun ideolocm 
(wat die ook moge zijn) consenuent willen 
na leven en nu bewijzen hoe zij evenzeer het 
politiek spel van geven en krijgen meespeler 
kan ons enkel tot de volgende konklusies 
leiden:
-de enige kandidaat met een programma schi 
schijnt zijn beloften vergeten te zijn.
-VVS heeft groot gelijk: het is met de stu-
dentenbeweging in Gent zeer triestig gestel( 
gesteld.
wichel Muyle
lid van raad van beheer

2 . DE KLEINE WAARHEID

Zo hebben we dit nieuwtje dan weer gehad: 
het einde van Schamper. Het is goed geweest 
Mooie brieven, alternatieve en verstandige. 
Erg fijn maar nu de waarheid.
Toch eerst nog wat voorstellen. Wat denken 
jullie van een Schamper op recyclagepapier 
met slechte druk, viese tekeningetjes, 
grove taal enz. Een "underground" Schamper, 
zie je. Dat is erg in. Dan krijg je zo 
gretige lezers en een paar "underground" 
medewerkers. Misschien valt er wel carrière 
te maken?
Of... men zou Schamper kunnen laten overne-
men door het Vlaams Rechtsgenootschap. Lek-
kere toffe kwijl over boekenverkoop, regle-
menten voor de verkiezing van de praeses... 
Succes verzekerd! En bovendien... zonder 
lidkaart geen Schamper en dus geen infor-
matie. Zo krijg je nog maar eens gemoti-
veerde lezers.

Ongetwijfeld valt dit allemaal ernstig te 
overwegen maar waarom zou Schamper er mee 
ophouden, denk je? Omdat er geen lezers- 
brieven zijn of te weinig betogers meestap-
pen in de ludieke acties? Daarom stopt men 
toch niet beste mensen! Dan was Vlaanderens 
meeste kiese blad Gazet van Antwerpen er al 
lang mee gestopt. Of wat dacht je? Die we-
ten wel beter en schrijven hun lezersbrie- 
ven zelf. Misschien is dit ook een idee 
voor Schamper!?
Nee, nee,nee, een gebrek aan lezersbrieven, 
interesse of weet ik wat dan ook doet jul-
lie niet ophouden. Jullie hebben het immers 
maar al te plezierig, daar in de brug, 
s'maandags. Daar kunnen jullie niet mee 
stoppen, lieden! Dat kun je wel denken! 
Lokaaltje in de brug - gratis typmachien-
tjes- subsidietjes- pintje drinken op 
maandagavond- eventjes naar de L-pee een 
dansje doen... Zo zie je hoe Schamper wordt 
gemaakt. Allemaal goed en plezierig, maar 
zoals elke medaille heeft dit ook zijn 
keerzijde. Enfin, niet zo'n beste uit-
drukking, maar je weet wat ik bedoel en wie 
al dat lollig gedoe niet zo op prijs stelt 
is de echtgenote van de hoofdredacteur!
Elke maandagavond zit manlief daar maar
Schamper ineen te knoeien tot laat in de 
nacht. Je redeneert zelf wel een beetje 
verder, hé! Dit ging te ver en Schamper 
hield op. Sociale druk noemt men dat.
Een schuldige was vlug gevonden: de lezers. 
Ze hadden ook de Joden kunnen nemen, of 
de gastarbeiders, of de doppers of de 
homo's...
Het is toch niet mooi van jullie om alles 
op de studenten te steken; ze moeten al zo 
hard leren voor hun diploma.

Patrick Brems.

3. TE SLECHT. ERUIT

Beste redaksie,

worden na alle schampere tribuiasies die 
jullie weekblad zijn overkomen, nog ar-
tikels aanvaard? Indien niet: willen jullie 
dan zo vriendelijk zijn het hiernavolgende 
terug te sturen (dank u). Indien wel: hier 
volgt er een. Indien niet goedgekeurd: 
zelfde wens als hierboven vermeld. Indien 
wel goedgekeurd: wilt u de spelling intakt 
laten? (Dank u).

De zestiger jaren zijn voorbij, de 
zeventiger jaren waren er de saaie uit-
lopers van. Nu zijn we in 'n niewe tijd 
aanbeland, met 'n niewe, beter mentaliteit,

ook in Vlaanderen, eindelijk. Een niewe 
mentaliteit die meteen ook de oorzaak zal 
zijn van een niewe generasiekloof tussen de 
nu 10-jarigen en bepaalde latere ouwers die 
'niet met de tijd mee zullen zijn, net 
zoals vele ouwelui vandaag de dag.

Welke zijn -in 't kort- de atributen 
van deze niewe leefwijze?

Op de filozofiese achtergrond staat ten 
eerste 't personalisme: 'n stelsel dat de 
volheid van de menselijke relasies (ont-
kend door bv. de ekzistensialisten) op 't 
voorplan brengt, die het individu van z'n 
beperktheid ontmantelt en de 'ik-gij'
( d.i. teosenties ) en/ of de 'ik-gij' - 
betrekking ( d.i. antroposentries) sentraal 
stelt.Hoe je 't ook draait of keert: nog 
niet 1 % van de bevolking kent de filozo-
fiese siestemen, maar elkeen is er helemaal 
door beïnvloedt.

Ten tweede is er de imense nawerking 
van de relativiteitsteorie,nu aangevuld 
door de vraagstukken van de kwantummecha-
nica .Allebei met ontzaglijke implikasies 
voor de filozofie.

n Derde faset van het moderne denken 
is dat 't aksent meer en meer op de toe-
komst komt te liggen, 'n verheugende vast-
stelling. Waarom in godsnaam erudiete stu-
dies maken over de uitvoer van de wol in 
het gewest Brugge tussen 1310 en 1335? 
Waarom eindelijk niet es beginnen aan de 
geschiedschrijving van de toekomst? Waarom 
niet 'n kursus ' prognostika' invoeren op 
onze uniefs?

De niewe mentaliteit is 't duidelijkst 
te merken op t vlak van kuituur. De voloen 
de gebieden zullen - erg erg beknopt- aan 
bod komen: reklame, literatuur, muziek, 
mode, wetenschap, technologie, politiek en religie.

De beste advertensies lopen altijd hun 
tijd vooruit, kwa vomgeving (b.v. filmiese 
en lay out- technieken) én inhoud (zelfs 
kwa taalgebruik). Het vergt 'n studie op 
zichzelf ( waarvoor ik niet kompetent ben) 
om te ontdekken waarin presies publisiteit 
op ons inwerkt, maar enkele zaken vallen 
hoe dan ook op: asimetrie, 't  futuristiese 
karakter, niet langer het verderfelijke 
beginsel van 'niet wat je doet maar hoe je 
het doet' is van toepassing, 't  fragmenta- 
riese taalgebruik dat essensies benadrukt, 
de onderwerpen: computers, vidio, gesofis-
tikeerde technologie..., geen seksisme meer 
enz.

De 1iteratuurevolusie is interessant.
De 'mainstreem' (d.i. literatuur met 'n 
kapitale ' i 1') is vervallen tot hopeloos, 
huikerig ‘ikjes sprokkelen' dwz 'n ultra- 
introverte houding die in destruktieve war-
taal is ontaard, in dekadensie, enkel

(vervolg op pag.4)

------- i-------1— i— i— rrrr irn rn n n n n n n n n n n n n n n n n n n m--------

(vervolg van pag.l) N O S T A L G I E  NU!
„H-

buiten
Met muziek van D.A.F. ( Rote Lippen ), Joy 
Division ( The candidate ) en nog 'es D.A.F 
( Der Rauber und der Prins ), met een de- 
kor van zwart plastiek en wit kompjoeter- 
papier en een inzet die meer dan ongewoon 
is voor beginnelingen of amateurs, slaagt i 
de groep meesterlijk in zijn opzet. De toe-
schouwer wordt in verwarring gebracht, her-
kent flarden van zijn eigen eenzaamheid, 
ergert zich aan de anarchisten, maar - en 
dat is belangrijk - aan de 'brave tafelma- I 
kers'. 1
De groep ATA maakt er een chaotische voor-
stelling van : er wordt zeer goed én ook 
zeer slecht geakteerd, onverstaanbare stuk-
ken tekst worden gedebiteerd... Maar er zijr 
ook schitterende ogenblikken. Mark Vande- | 
kerkhove in de rol van GARGA : ik weiger'
Dat is de vrijheid ! Ik h@b visioenen over 
de papieren eeuwen heen. Ik zing al, over 
jullie zeeën met zeepschuim, het hemelse 
vonnis.

Een toeschouwer zei me. na de voorstelling :
" Ik vond het stuk niet slecht, maar toch 
ook niet goed. Het verhaal heb ik wel. niet! 
helemaal begrepen, maar ik voel waarover 
het gaat : de chaos, de eenzaamheid... Ik J 
heb er toch van genoten ". Beter kan je 
het niet formuleren !
Als de groep ATA zo verder blijft spelen, 
heeft ze toekomst, al zijn zij daar zelf 
nog niet helemaal van overtuigd. De ver-
nieuwing die deze, op het eerste gezicht 
onbelangrijke groep, brengt, is op zijn 
minst het aanmoedigen waard.

Rel mie

Het stuk is te bekijken op 19, 20, 21, 26, 
27, 28 november en op 3, 4, 5 december, 
telkens om 20u in de Apostel hui zenstraat 
23. Reservatie is noodzakelijk gezien het 
kleine zaaltje. (091)23.04.69

Donderdag 13 november 1981. Blandijn 
auditorium E. Hondervijftig man waaronder 
onaeveer 1 nuho-er hebben toch nog hun 
achterwerk weten op te lichten om naar de 
algemene (?) vergadering van de regionale 
aktiedag te komen.

Geen groot sukses dus hier in Gent. Dit in 
tegenstelling tot Luik waar een aantal 
studenten in hongerstaking zijn, de sociale 
dienst bezet hebben en sinds drie november 
het rektoraat bezet houden. Twee studenten 
uit Luik komen hun acties toelichten, de 
redenen hiervoor zijn u allicht bekend : 
Eyskens - Coens, Bosmans, Debondt. Ze 
legden vooral de nadruk op de problemen 
van de derde-wereld studenten en de reorga-
nisatieplannen voor de sociale sector met 
de bekende gevolgen van dien (zie de RUG).

De akties in Luik kunnen sinds de bezetting 
van het rectoraat op een massale steun re-
kenen. Luik plant in de toekomst nog een 
regionale betoging samen met het personeel 
evenals een feest (achttien november) met 
o.a. minister Busquin en de rector. Verder 
riepen de twee afgevaardigden van Luik nog 
op tot eenheid en solidariteit onder de 
verschillende uniefs van België en pleitten 
ze voor onderling contact.

Nadien volgde een overzicht van de acties 
die in de verschillende Vlaamse universi-
taire centra hebben plaatsgevonden. Daaruit 
blijkt dat Gent tot nog toe erg mak is ge-
bleven : zal dit zo blijven ? Als priori-
teit voor te voeren akties wordt de uitbouw 
van een massa-beweging voorgesteld, dat dit 
nog niet gebeurd is, werd toegeschreven aan 
het feit dat er te weinig facultair gewerkt 
werd. Dat moet veranderen, en groeien naar 
een betoging van 26 november.

" De regeringsmaatregelen maken deel uit 
van een globale afbraakpolitiek die al 
meer dan tien jaar bezig is, en waarvan 
én de studenten én het personeel de slacht-
offers zijn. De werkzekerheid van het per-
soneel wordt bedreigd. De democratisering 
van het onderwijs en het onderwijs voor 
alle nivo's staat op het spel.
Wat nu in Gent ? De verschillende opinies 
-tijdens een korte discussie- kwamen twee 
krachtlijnen naar voor. Primo : de facul-
taire aktiekomitees moeten verder uitge-
bouwd worden en informatie verspreiden. 
Secundo : regionale actie waarvoor dringend 
mobilisatie nodig is.

Ten tweede wordt gesteld we bondgenoten 
moeten zoeken. "Dit moet' gebeuren door 
samenwerking met de ergstgetroffenen van 
de krisis, namelijk de georganiseerde 
arbeidersbeweging". Gemeenschappelijke 
standpunten en gezamelijke acties zijn 
noodzakelijk. De studenten moeten ook de 
eisen van het personeel overnemen. Als 
waarschuwing aan het nieuwe parlement 
wordt in Gent op 26 en 27 november een 
algemene staking (unief én nuho) gepland.
Dan komt Magda Devos (acod-afgevaardigde) 
zich uit naam van haar vakbond solidair 
met de studenten verklaren.

Frappant is natuurlijk dat diezelfde avond 
in de Blandijn meer mensen 'gemobiliseerd 
konden worden voor een fuif, dan voor de 
algemene vergadering. De volgende aktie 
wordt dan ook opgevat als 1 grote fuif 
en dit op donderdag 26 november om 15 uur 
op het rogierplein te brussel. De toegang 
is gratis. Dus allen daarheen.

Met het aan de macht komen van Papandreou 
in Griekenland en de dood van Sadat in 
Egypte worden de kaarten in het oostelijk 
Middelandse Zee-bekken en het Midden Oosten 
duchtig herschudt.
Als Papandreou zijn plannen uitvoert, zal het 
voor de Zesde Vloot moei lijker worden om de 
Bosporus te beheersen. Wellicht zullen de 
Amerikanen dan de banden met de militaire 
diktators in Turkije (aan de macht gekomen 
tijdens de Navo-manoeuvers) aanhalen, wat 
dan weer tot ekstra spanning met Griekenland 
kan leiden over de Cyprische kwestie.
Met Boebarak lijkt Egypte langzaam uit zijn 
isolement binnen de Arabische wereld te ge-
raken. Dat is vooral te dunken aan de 
Saoudische diplomatie, die punten scoort met 
het plan van prins Fahd, een plan dat meer 
en meer de Camp David-akkoorden op de achter-
grond dringt.
De Amerikanen gaan door met hun "containnent' 
politiek ten opzichte van Lybië. De groot-
scheepse manuoevers van de Rapid Deployment 
Force in Egypte (men beelde zich even in wat 
de Amerikaanse reaktie zou zijn op derqelijke 
Sovjetoefeningen in Lybië) , de massale 
wapenlevering aan Tunesië en de stoere taal 
an Nomeiri in Soedan passen in dit kader. 

Kadhaffi ondertussen speelt het voorzichtig 
en trekt zijn troepen terug uit Tsjaad, wdar 
een Afrikaanse vredesmacht postvat.
Eén pion verdween, het spel gaat door.

L. Dejager.

binnen
Pe file tussen Aal ter en Zwevegem is 
opgelost.
De tunnel onder de schelde te Antwerpen 
ook.
Dit was het binnenland.
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C R IS IS  O P G E L O S T
De bedoeling van deze bijdrage is tweëerlei: 
ten eerste het meer bekend maken van de 
werkgroep 'POLEKAR' (volitieke ekonomie 
en arbeid) en ten tweede nagaan of de stroon 
van rapporten en noodplannen van de diverse 
groepen en neo-liberale strekking "au sér 
sérieux" te nemen zijn. In een tweede deel 
zullen we dan nader ingaan op de door POLE-
KAR gedane voorstellen tot het verbeteren 
van de ekonomische situatie in ons land.

1. Neo-liberale analyse van de krisis

De grote problemen waarmee heden ten dage 
te kampen hebben worden door iedereen.erkend 
te kampen hebben worden door iedereen erkend 
nl. 1) een stijgend tekort op onze handels-

balans
2) een snel groeiend overheidsdeficiet
3) de enorme werkloosheid

Nat zijn nu volgens de neo-liberalen de 
oorzaken die aan deze moeilijkheden ten 
grondslag liggen ? Kort samengevat komt het 
volgens hen hierop neer dat de Belgische 
industrie te kampen heeft met een te groot 
kostennivo (lees: te hoge lonen); dat de 
Belgische gezinnen te veel consumeren en 
te weinig sparen en dat de overheidsuitga-
ven overdadig hoog zijn.
Als afgeleide problemen kan men stellen,, 
nog steeds vanuit het neo-liberaal stand-
punt dat :
1) de ondernemingen hun produktiviteitsin- 
vesteringen (lees: arbeidsbesparende inves-
teringen) hebben opgedreven ofwel hun deure 
gesloten hebben,

2) de winsten te laag zijn om uitbreidings- 
investeringen door te voeren en dus nieuwe 
werkplaatsen te creëeren
3) het tekort op de handelsbalans als ge-
volg van de geringe concurentiekracht van 
onze ondernemingen op de buitenlandse markt
4) te hoge uitgaven van de overheid die ze 
probeert te dekken door middel van zware 
belastingen
5) een zeer krappe kapitaalmarkt ontstaan 
door een te zwak aanbod van geld (de ge-
zinnen sparen te weinig) en een te grote 
vraag (voor het dekken van het overheids-
deficiet) .

Hoe zullen de neo-liberalen die problemen 
proberen op te lossen ? Volgens hen is dat 
heel simpel:
-verlaging van de reële loonkost via afbouw 
van het indexsysteem
-verhoging van de spaarinspanning door het 
toekennen van fiskale voordelen aan spaar-
ders
-vermindering van de vennootsschapsbelastinc 
met als doel het herinvesteren van winsten 
bevorderen
-drastische vermindering van de overheids-
uitgaven door middel van een beperking van 
de sociale uitkering, minder kollektieve 
uitkeringen en een verlaging van de loon- 
massa2. in de administratieve sektor.

2. Wat klopt er niet in deze analyse van de 
krisis

r—

tabel 1 : evolutie van de loonkosten 1971-1980 in de verwerkende nijverheid.

'n

nominale 
1oonkost

loon per
eenheid
produkt

producti-
viteit.

relatieve 
loonkost 
in BF.

belgië 12,4 6,5 5,6 - 1.3
nederland 11.1 6,2 4,6 - 1.7
west-duitsland 9,2 5,3 3,7 - 3
frankrijk 13,3 8,7 4,2 0,6
gr.brittannië 17,6 15,2 2,1 7,3
E.E.G. 13,2 9,1 3,8 2,4

_____ «

TONEEL

bron: Economie euronéenne, N° 8, maart '81 
‘'Hieruit blijkt duidelijk dat België het ver 
van slecht doet:
over de ganse periode zit België kwa loon- 
kostevolutie onder het EEG gemiddelde. Di_ 
is vooral te wijten aan de evolutie ge-
durende de laatste jaren.

loonkosten
De periode 1974-1976 werd immers geken-
merkt door sterke reële loonstijgingen.
Dit betekent echter niet dat er in het 
ganse gamma van industrietakken er geen 
zouden tussen zitten die op dat gebied geen 
problemen hebben. Denken we hierbij maar 
aan de staalsektor waar volgens het IRES 
(Institut de recherches économiques van de 
UCL, ook Vlaming zeker ?) de Belgische on-
dernemingen in vergelijking met de concur-
rentie een "excedentaire" loonmassa betaald 
hebben van 40,8 miljard in 1979 waarvan 
59 % te wijten is aan de staalsektor. Maar 
het IRES wijst er ook op dat de competitieve 
situatie in 1980-81 gunstig evolueerde. Dit 
is te danken aan de depreciatie van de Bel-
gische frank, maar vooral aan de relatieve 
loonmatiging, zodat het competitief nadeel 
van te hoge lonen heden ten dage volledig 
verdwenen is.

tewerkstelling

Ik heb het niet zo voor afgestofte of her-
werkte klassiekers. Ook niet als die klas-
sieker van Shakespeare komt. Want dat geeft 
altijd aanleiding tot vermoeieede diskussi es 
Want je hebt dan altijd Shakespeare-fanatici 
(ook wel kenners genaamd) die hameren op het 
'universele' in die stukken. Alles bij een 
Shakespeare moet blijven kloppen ook in een 
nieuwe versie. En waarschijnlijk hebben ze 
geen ongel i jk.

Toch heb je nog steeds gezelschappen die om 
de een of andere reden een Shakespeare in 
hun repertoire opnemen. Zij willen daar een 
brok modern theater van maken. Zeer mooi, 
maarrik vraag mij dan af of er geen nieuwere 
werken voorhanden zijn om zoiets te doen. 
Iets dergelijks gebeurt nu weer in NTG. Zij 
hebben 'Measure for measure' ( voor het 
eerst verschenen in 1623 ) scherp doorgetrok 
ken naar een eigen interpretatie.

Het verhaal. Vincentio, de Hertog van Wenen, 
kan de losbandigheid in zijn staat niet meer 
bedwingen. Hij draagt zijn regering over aan 
Angelo die van een vlekkeloze reputatie ge-
niet, en die in zijn plaats wel zal zorgen 
voor een ethisch reveil. Hij beweert het 
land te zullen verlaten, maar blijft in ' ; f-! 
feite verkleed als een monnik alles van na-
bij volgen. Het betreft gewoon een politieke 
zet waarbij de val van de plaatsvervanger 
op voorhand ingerekend wordt. Want de 
' rechtvaardige Angelo 1 blijkt al te vlug 
een leugenaar te zijn die de moraal gebruikt 
om zijn autoriteit te verantwoorden en te 
verontschuldigen. Hij is de korruptie en de 
zedeloosheid zelve. Ce hertog moet als mon-
nik verscheidene malen tussenbeide komen om 
misbruiken van Angelo te voorkomen. Uiteinde 
lijk gooit hij zijn monnikskap af om een 
laatste keer de stelregel " maat voor maat", 
oog om oog, tand om tand, toe te passen. 
Shakespeare probeerde waarschijnlijk met 
dit stuk de toeschouwer begrip te doen od- 
brengen voor de problemen van de machthebber

Op het eerste gezicht lijkt het een plei-
dooi voor genade en rechtvaardigheid.
NTG denkt er anders over. In deze Gentse 
voorstelling is de hertog de grootste 

•schurk. Hij wil zijn eigen korrupt gedrag 
doen vergeten en naar buiten uit zijn groot 
moedigheid behouden. NTG haalt hier uit 
naar de hypokriete moraal die met de hulp >•. 
van Kerk, gerecht, maqistraten en ministers 
in stand wordt gehouden. Ze stellen de vraag 
of het mógelijk is om macht uit te oefenen 
zonder zijn handen vuil te maken. In die op-
tiek vormt 'Maat voor maat' een tweeluik met 
het eerder op het jaar gespeelde 'Antigone'. 
Macht maakt korruot, stelt NTG. Hoe gaven ze

deze interpretatie dan vorm ? Allereerst 
wordt van de tekst van Shakespeare nauwelijks 
afgeweken. Men gebruikte de vertaling van 
Willy Courteaux, op enkele punten aangepast 
door Frans Redant. Courteaux is het tussen 
haakjes niet eens met deze voorstelling.
Decor en kostuums zijn van Andrei Ivaneanu, 
die gebruik maakte van schaarse attributen, 
een paar stellingen en weinig of geen kos-
tuums. De akteurs spelen in repetitiekledij. 
In de loop van de voorstelling worden enkeler 
langzaamaan getooid met kostuums. Hierdoor 
wil regisseur De Decker de macht aantonen 
die uitstraalt van een kostuum. De massa laai 
zich gemakkelijk verleiden door de invloed 
die uitgaat van uniforms, pijen en dekora- 
ti es.
Dus ook wat dekor en kostuums betreft hebben 
we hier allesbehalve een historische rekon- 
struktie. Dat is volgens de regisseur de 
ongevaarlijke oplossing die de dubbele bo-
dems in het werk uit de weg gaat. Van 
Shakespeares situering in Wenen blijft trou-
wens weinig meer over dan wat Weense walsjes 
die voor en tijdens als achtergrond gespeeld 
worden op een tingeltangelpiano.
Regisseur JEan-Pierre De Decker en zijn ge-
zelschap brengen het er hier tenslotte meer 
dan behoorlijk van af. Hun adaptatie naar d<_ 
vorm hebben ze gelukkig niet tot in het 
absurde doorgetrokken. Het is een voorsteli 
ling die zelfs Shakespearianen niet te veel 
oprispingen zal bezorgen, al wil men bij 
sommige scènes wel wat chargeren. Sterk zijn 
sommige bijna fotografische beelden die 
opgeroepen worden. Bijvoorbeeld het slot-
beeld waar symbolisch alle schijn en korrup-
tie wordt verborgen onder het reusachtige 
kleed van de machthebber, badend in neon-
licht. (Belichting is van dan Gheysens).
De uitgebreide akteurscast geeft een homoge-
ne prestatie op hoog niveau.
Men heeft Shakespeare niet ten koste van hel 
werk geïnterpreteerd, wat al een prestatie

Dat de negatieve evolutie van de tewerk-
stelling vooral het gevolg is van te hoge 
lonen mag dus ook vergeten worden. We zit-
ten nu eenmaal in een periode waar rationa-
liser ingsinvesteringen troef zijn. Het is 
dus zinloos te geloven dat een verlaging 
van de lonen met 10 à 20 % deze trend zou 
stoppen. Zelfs bij een relatief laag kosten 
peil(zie Japanse autoindustrie) is dit nog 
het geval.
Het is dus op het vlak van de technologie 
dat er moet ingespeeld worden om onze 
concurrentiepositie te verstevigen tegen-
over het buitenland.

aandeel lonen
Als het aandeel van de lonen in de stijging 
van de ondernemingskosten maar van zeer be-
perkte grootte is, wat is dan wel de hoofd-
oorzaak ?

TABEL 2: toename van de uitgaven tussen
1978-1980 voor de nationale eko-
nomie (zie onder)

Dus als men veronderstelt dat het deflatie- 
beleid dat door de neo-liberalen voorgesteld 
wordt zou slagen, zou de interestvoet ten 
hoogste met 2 ä 3 X dalen, en dus nog altijd 
rond de 12% liggen.

subsidies
Het idee om de subsidies aan ondernemingen 
in moeilijkheden af te schaffen is ook een 
brok demagogie. Hetgeen men zou uitsparen 

op subsidies zou in grote mate overtroffen 
worden door hetgeen men zal moeten uitgeven 
aan werkloosheidsuitkering. Men kan stellen 
dat in geval van bedrijfsluiting het over- 
heidsdeficiet toeneemt met plus-minus 
800.000 fr. per jaar en per werknemer.

Uit de derde tabel kan maar 1 besluit getrok 
ken worden: de banksector zuigt de onderne-
mingen de staat letterlijk uit.

4) Ook de energietarieven in België zijn 
schandalig hoog : de industrie alleen al 
betaald inBelgië ong. 10 miljard meer dan 
bij een gem. EEG-prijs.
5) Overheidsdeficit wordt door de neo-libe-
ralen nogal gemakkeilijk om hun demagogische 
kletspraat te verkopen.
Laten we dan ook maar direct daartegenover■ 
stellen dat het groeiend overheidstekort 
niet te wijten is aan een autonome stijging 
van de uitgaven maar wel aan de hoge werk-
loosheid. Het planburo heeft uitgerekend dat 
in 1980 een werkloze plusminus +_ 489.000 fr. 
per jaar kostte aan de overheid.
6) Ook zonder overheidsdeficit zouden de 
interestvoeten in België zeer hoog blijven. 
Door de internationele interestverhoging 
wordt er door kapitaalexport voor een even-
wicht gezorgd.

Door P. Zeeuwts werd hierover een interes-
sant artikel gepubliceerd in de 'Nieuwe 
Maand' van juni-juli 1981 onder de titel 
"Het overheidsinitiatief, een bodemloos vat? 
Wel gaan we akkoord met de opmerking dat er 
meer selectief moet opgetreden worden bij 
het toekennen van subsidies.

3) Wat zouden de gevolgen zijn van de neo-
liberale politiek ?

Uit het voorgaande is gebleken dat één van 
de peilers waarop het beleidsSteunt het 
verminderen is van de koopkracht als gevolg 
van de door hen voorgestelde loonsvermin-
deringen.
Maar deze daling van de koopkracht heeft 
verstrekkende gevolgen:
-door het feit dat 7 oplO werknemers produ-
ceren voor de binnenlandse markt zal een koo 
koopkrachtvermindering vooral weerslag heb-
ben op de tewerkstelling.
-als België een politiek van loonsverminde-
ring gaat voeren, zal dat direct wel gevolgd 
worden door een daling van de lonen in ande-
re landen zodat men kan twijfelen aan het 
nut. van een daling.
-moet ook rekening houden met het kumulatief 
effect van een deflatie beleid : door koop- 
krachtsverlies gaat de vraag afnemen waar-
door de werkloosheid gaat toenemen, waardoor 
de koopkracht nog verder gaat afnemen en er 
nog meer werklozen zullen bijkomen...enz.... 
-reeële loondalingen zullen als gevolg heb-
ben dat de fiscale inkomsten van de over-
heid zullen afnemen en dus het deficit 
groter zal worden.

De voorbeelden uit het buitenland kunnen 
onze analyse alleen maar bevestigen. In 
Groot-Brittannië ondervind men het aan de 
lijve ; men gaat er regelrecht naar de 
catastrofe. Het enige objectief dat gerea- 
lizeerd werd is het wegwerken van het 
tekort op de handelsbalans. Maar dit is 
alleen te wijten aan de opbrengsten uit 
de export van noordzeeolie en dus niet aan 
de reeële loonsvermindering.

Volgende week zullen we ons bezig houden met 
de noodzaak van een alternatief economisch 
beleid en het bespreken van de maatregelen 
waaruit dit beleid moet bestaan.

M. WILLAERT
Medewerker POLEKAR-gent

men bewijst dat deze 17de eeuwer nog best 
modern kan zijn.

Jo Van Damme

tabel 2 : toename van de uitgaven tussen 1978 en 1980 voor de nationale ekonomie.

lonen
energie en grondstoffen 
intrestlast

---------------

in miljard BF toename in % aandeel v.d.
tov.1978 toename 

244 13,7 28,2 
99,5 65,2 11,5 

520 86,7 60,3

belgië 
nederland 
west duitsland 
frankrijk 
groot brittannië

korte termijn
5,6
2,1
5
0,2
- 1.2

lange termijn 
6,1
3
4,2
1.5
- 1.1

Bron:
Pour une autre nolitique industri- 
le." Groune B-4,lPjuni '81.
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( vervolg van pag. 2)

schrijvers ego telt. Verhalen (als 't nog 
verhalen mogen worden genoernfl) die beter 
op de sofa van de psichiater kunnen worden 
verteld. En natuurlijk schrijven over zo'n 
soort fiksie de al even lamlendige akademi- 
sie dikke geleerde turven!
Daarnaast (én daarenboven) is er echter
de zgn. subliteratuur, meer spesifiek: het 
fasinerende gebied der sciense fiction (of 
beter: spekulatieve fiksie) . Na decennia 
van pul-prul kwam met de jaren 60 de ken-
tering: sf is 'n volwaardige literatuur
geworden, veel bonter in schakeringen, veel 
rijker aan ideeën, veel inniger begaan 
met 't  lot van de wereld in deze eindtijd. 
Waar blijft de eerste prof in sf?

In de populaire muziek komt alles t 
duidelijkst tot uiting. (Populaire muziek 
die tussen haakjes logiese emanasie is van 
de avantgardistiese klassieke muziek). Weg 
met kinderamusement -disco, weg met vluch-
ten- in- sentimentele- dromen- schlagers, 
weg met anakronistiese pop, rock en folk!
Nu is er een new wave: de meest gediversi-
fieerde en levende stroming. De unief wordt
nog wel bevolkt door vele bejaarde hippies 
maar dat verandert. Niet alleen de muziek v 
verbetert, ook de hele 'business' rondom: 
uitgaan, kledij, posters,... het grote 
gevaar (en het is er al) zijn natuurlijk 
de pseudo's (vier vijfde van het LP-volkje 
bijvoorbeeld).

De wetenschap si 't vruchtbaarste 
gebied : 90 °l van alle ooit bestaande 
wetenschapslui leven in onze tijd. De 
moderne wetenschap onderzoekt de ultieme 
vragen van de mensheid : waar kom ik 
vandaan, waar ga ik naartoe, is dit alles 
'n toeval ? Zij onderzoekt niets anders 
dan de filozofie, de literatuur, de 
teologie. De grote, hedendaagse trend 
is daarom dit inzicht : dat alles met 
alles samenhangt, ook in de banaalste 
voorvallen van het dagelijks leven.
De quantummechanisca toont aan dat 
toeval niet bestaat, iets wat reeds 
Einstein verklaarde : God gooit niet 
met dobbelstenen.

Wie vandaag de computer niet als 
vriend in huis haalt, gaat morgen de 
dieperik in. De 'derde golf' is aange-
broken : anders gaan leven moet dit 
landje met zijn plaatelandsdorpjes en 
dito karnavals.

De laatste verkiezingen hebben aan-
getoond dat 't  oude (niet 'ouwe' nvdr ?) 
politieke bestel toch met 'n paar deuken 
de arena heeft verlaten, metaalmoeheid 
vertoont. Van lieverlede raakt de massa 
aan 't denken. Vallen de schellen van hun 
ogen, wordt ze geëmansipeerd : de puberteit 
is voorbij. Ook in de politiek druppelt de 
bijbelse waarheid binnen dat het recht van 
de sterkste niet is te heersen maar te 
dienen.

Tenslotte de religie, waar in laatste 
instansie alles op terecht komt. De heden-
daagse lijdt aan seneliteit, versleten- 
tradisies maken niewe voorstellen monddood 
konvensies primeren boven gezond verstand.
De waarheden die deze planeet kunnen redden 
werden negentienhonderdjaar geleden teboek 
gesteld. Wie de bijbel onderzoeken wil kan 
er niet omheen dat het een up-to-date boek 
is maar ook-dit is een waarheid dit door 
zgn. progressieven wordt verworpen uit 
vastgeroeste tradisie !

Wat hinkt er nog tenachter ? Heel in 
't kort : ten eerste : het uniefsiesteem 
met ekzamens, proffen, vakidioten, pres- 
tasiedwang en hopen onnodige kennis. Ten 
tweede het politiek si esteem met impotente 
koningen en paaiende verkiezingslui. Demo- 
krasie : ouwe (niet 'oude' nvdr ?) visvar- 
kens die onder tafel vuile spelletjes spe-
len. Ten derde : het rechtssiesteem : 
machtsmisbruik. Ten vierde : kompetisie- 
sport : wie zijn die 22 sukkels die ge-
wichtig doen over 'n bal, wie zijn die 
wielrennertjes, hardlopertjes... die zich 
simpel houden met trainen en pillenslikken. 
Leve de andere ! Ten vijfde : studenten- 
klubs (= drinkeboers zonder haar op de kin, 
groen achter de oren, en hol in het hoofd), 
teedeegangers, de hele overpoortstraat. In 
Gent zijn er geen 10 kafees de moeite waard, 
zelfs dat is veel. Ten zesde : het leeg 
toerisme : zon en zee en meiden. De status 
van de gebronsde huid begint te tanen !
Ten zevende : het stelsel van auteursrech-
ten. Ideëen zijn gemeen goed, waarom zouden 
die niet mogen gefotokopieerd ? Ten achtste 
de retromode : 'n maatschappij die niet 
anders doet dan teruggrijpen naar vroeger 
is geestelijk dood en in staat van ontbin-
ding.

We moeten elk voor ons de ouwe, verroes-
te waarheden herzien, de bazis veranderen. 
'Behoudt het goede' schreef Paulus. Meteen 
ook : ontvang het goede niewe met open 
armen. Ruk dat oude kondoom eraf !
Mark Vandenbogaarde.

4. FREDDY:
"k r a a k  o p LANGE TERMIJN ! ”
Op donderdag 12 november ging in het gent- 
se de aktiedag van het RAK door. Op het 
programma stonden : volksvergadering,
fakkeltocht, film en bezettingsfuif. Dit 
alles, op (£ fakkeltocht na, ging door in 
de Blandijn.
De organisatoren hadden voor het gebruik 
van de Blandijn een aanvraag gericht tot 
de rektor. Aanvraag die tschriftelijk werd 
gesteund door de konventsvoorzitters. De-
ze werden de middag van de aktiedag hier- 
voot aangezocht.
Als konventsvoorzitter steunde ik deze aan-
vraag omdat mijns inziens agitatie rond 
het wetsvoorstel De Bondt, het wetsontwerp 
Bosmans e.a. als zinvol kan worden be-
schouwd. Bovendien betrof het hier de re-
gulatie van een toestand. Het RAK had im-
mers reeds vooraf via hun publiciteit be-
kend gemaakt dat de Blandijn hun trefpunt 
zou zijn.
De aanvraag nu werd toegekend voor de ver-
gadering en de film, echter niet voor de 
fuif !
Het RAK besliste, zonder de konventsvoor- 
zitters hiervan ook maar op de hoogte te 
brengen, de fuif toch in de Blandijn te 
laten doorgaan.
Het moet dan ook duidelijk zijn dat ik me 
hiervan als voorzitter van het fakulteiten- 
konvent wens te distanciëren.
Dat fuifen een middel zijn om financiële 
middelen te verzamelen ; dat in Gent een 
nijpend tekort is aan grote TD-zalen er-
ken ik volledig. Toch meen ik dat hier-
voor door studenten én akademische over-
heid een oplossing kan gevonden worden.

" Kraakakties " echter, van verenigingen 
die op eigen houtje naar dergelijke midde-
len grijpen, staan een oplossing van het 
probleem op korte termijn in de weg.

Groetjes,
Freddy Vanlancker 
vz fakulteitenkonvent

De eerste koude had de oudjes hard, maar 
niet onaardig getroffen. De herfstgriep- 
jes kwamen op en de dood lonkte weer. Het 
leek wel dat de bejaarden voorbestemd wa-
ren om te sterven. Iets zoals de franse 
zangers,dus. Ondanks dit bleven ze maar 
op straat lopen. Onbegrijpelijk maar waar. 
Ze overspoelden de trottoirs als versteven 
schuim van produkt X. Waarom blijven ze 
niet lekker binnen bij de kachel ? Met 
een lekker pijpke ? Ik weet het. Het ver-
haal is saai, kort, vol van clichés en toch 
niet te geloven. Seniele lachjes, ongescho-
ren, oudmodisch gekleed, kleine oogjes, en 
wankel ? juist ! Alles laten vallen of-
wel keihard omklemmen, links en rechts 
fluiten, het eten smaakt hen niet ( als ze 
het inhouden) ? Juist ! Oorzaak ? Ouder-
dom! Mis! kleffe goedkope marokaanse. Net 
lijk Sint-Niklaas. Jaja. Met zo'n derde 
leeftijd moeten wij het jaar 2000 tegemoet. 
Kan niet missen dat ze klagen over ontoe-
reikend pensioen. Klagen over het eten 
hij McDonalds, dat ook al ! Snobisme noem 
ik het! Jaren zouden ze sparen voor een 
nrentenboek van ARTIS. Alle wedstrijden 
van vitelma en rode meedoen. Maar voor 
het grijpen liggende vermindering bij Mc 
Donald.s en de Quick slaan ze af. Ze duiken 
zelfs op in de studentenresto's en zeg niet 
dat het daar beter en goedkoper is. Of 
knus! Oké oranje zetels zijn niet lelijk, 
de bussen zijn ook oranje of vaal blauw, 
maar ze laten kleine rechthoekige bultjes 
na op mijn broek en jas . Daarom ben ik. 
terug gekomen na zes maand leven in anonie- 
miteit. De weg naar de roem staat weer oper. 
voor me. Schamper de droom van een kalend 
hoofdredacteur en de dito filman. Pasop.
Ik kom terug op het laatste blad met rijmp 
jes en heuse gedichten. U kunt ze ook naar 
me opsturen. Maar geen over bloemen en lie-
ven. Ook gene over kernbommen en over ne-
gers. Kuituur is kuituur.
En daarom ook gene over Vlaanderen .
Mijn fluorescente gele stift is bijna op 
Ik denk dat ik terug naar McDonald.s ga 
kindervriendelijke clowns en een kop 
gratis bij aankoop van een fishburger met 
sla.

TONEEL
vrijdag 20-11-81---------- ------------

ARCA-NET: om 20 u

'De Wereldverbeteraar 1 
DE BRON: om 20u3O 
'De dans van de regen' 

om 22u30
'Het verdrag' Bert Populier 
ARENA: om 19u
première van 'Vogelvrij ' speeltheater met 
Eva Bal 
NTG: om 20u
'Maat voor Maat' van Shakespeare 
VERTIKAAL: om 20 u
'Pietje de leugenaar' Guido Van Meir

donderdag 26-11-81----------------------

ARCAom 20u 
ARCA: om 20 u 
'revue van de balie'
DE BRON: om 20u30 
'en god zei dat het goed was'
NTG: om 2Ou
'Maat voor Maat' en als je nu nog niet weet 
wie dit geschreven heeft dan ben je een

VUILBAK
VROUW-JUSTITIA teedee op woensdag 25 no-
vember in de zaal Van Eyck Aanvang 21.00u

ONDERWIJ SWINKEL-AKO GENT
Debat- en informatieavond: "VSO en demokra- 
tisering van het onderwijs" on 26 november 
in Blandijn aud. E om 19.30u 

mmv -Willy Calewaert 
-Herman Decroo
-Luc Martens (werkleider didactiek RUG) 
Jan Buelens prof. Moraalpedagogiek RUG) 
-Jan Buelens (prof Moraalpedagogiek RUG) 
-Eddy Bonte (leerkracht NUHO-free lance 

joumalist-auteur van het 
boek "tien jaar VSO) 

-Walter Lotens (leerkracht VSO AKO) 
moderator is Tony Van den Slenck, pedagoog 
Rijksnormaalschool Gent

maandag

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

zaterdag 21-11-81--------- -------------

STEKELBEES: om 14u30 
'Rooie kijkdoos'
ARCA: om 20u 
'De Wereldverbeteraar'
DE BRON: om 20u30 
'De dans van de regen' 

cm 22u30
'Het verdrag' Bert Populier 
ARENA: om 15u
'Vogelvrij ' speeltheater met Eva Bal 
NTG: om 20u
'Maat voor Maat' van Shakespeare 
VERTIKAAL:om 20u
'Pietje de leugenaar' Guido Van Meir

zondag 22-11-81-------------------------

NTG: om 15u
poppentheater 'Taptoe' met 'grimmetje' 

om 15u
'Maat voor Maat' van Shakespeare

maandag 23-11-81-------------- ----------

NTG: om 20u
'Maat voor Maat' van Shakespeare

dommerik.

vrijdag 27-11-81------------------------

DE BRON: om 20u30 
'en god zei dat het goed was' 

om 22u30
'Frank de Crits' leest voor uit eigen werk 
NTG: om 20u
'Maat voor Maat' van W;S.

zaterdag 28-11-81-----------------------

NTG: om 20u
'Maat voor Maat' van W.S.

maandag 30-11-81------------------------

ARCA: om 2Ou
Tine Rugsschaert met 'Reinaert de Vos': 

te mijden voor kleine kinderen

FILM

dinsdag 24-11-81------------ -------

ARCA: 0/77 20u 
'De Wereldverbeteraar'
DE BRON: om 20u30 
' 'En god zei dat het goed was'

woensdag 25-11-81t

CALYPSO ---------------------------

zaal 1: For your eyes only 
Zaal 2: Een vlucht regenwulpen 
zaal 3: Filmgebeuren

CALYPSO CINE CLUB -----------------

dagelijks om 23.00u
zaal 1 tendres cousines 
zaal 2 eenvrouw als Eva 
zaal 3 Filmgebeuren

RUGRUGRUGRUGRUGRUGRUGRUGRUGRUGRUGRUGRUGRUGRt 
Tot 29 november kan je in De Plantentuin, 1 
Farel-L-ledeganckstr&at mét de laarzen naar 
de tentoonstelling "landschappen in Vlaande-
ren, vroeger en nu" gaan kijken 
Uren: ma, di, wo, do van 1*1.00u tot 17.00u 
en za en zo van 9.00u tot 12.00u

VLAAMSE INSTELLING VOOR EDUKATIEVE DIENST-
VERLENING

Snortdebat: "De grenzen van de topsnort" 
nrnv -Dhr Van de Bossche BLOSO

-Robert foethals trainer KAA GENT
-Carl Huybrechts sportjournalist
Danny De Cubber speler Club Brugge 
Waler Godefroot sportdirekteur 

moderator is Leo Hellemans sportjournalist 
Het debat gaat door in het ASLK-gebouw op 
de hoek Zonnestraat-Korte "'eer en heeft 
plaats op 2*1 november om 20.00u. Inkom 
60 fr

OPERA VOOR VLAANDEREN---------------------

Die Meistersinger von Numberg van
Richard TJagner

op zat 21 nov, vr 27 nov telkens om lS.30u 
en zo 29 nov om 15.00u

TOESTEL-fuif
Radio maken is 
plezant maar je 
moet er poen 
voor hebben. We 
hebben geen 
Contact met top-
politici . We 
willen in ieder 
geval onafhanke-
lijk  blijven. 
Daarom doen we 
op ju llie  een 
beroep. Fuif mee 
met Radio Toestel 
Wii staan scherp. 
U ook ?

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 : godverdegodvennuziek 
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.

donderdag

17u : dogs incorporated
18u : huilen met de pet op
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.1Su : de naam zegt het zelf
20u : de brakke grond
21u : op avontuur in kitteluur tot 24u

vrijdag

17u : bang van vogelenzang 
18u : zeepschuit deel 1
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender

19.15u • de sportladder
20u : zeepschuit deel 2
20.30u : slow sliding space ship
22u : a mans best friend, fear of disco

zaterdag

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

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

ARCA: om 20u 
'De Wereldverbeteraar'
DE BRON: om 20u30 
'En god zei dat het goed was'

VTK FILMFORUM--------------------------
Dinsdag 2*1 november: Medea van Passolini 
Blandijn aud.E

do 3 december 
Zaal Cercle
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