
FIETS
Een interview met commissaris 
De Wolf over fietsers!eed in 
het.'gents op de tweede blad-
zijde.
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Hoe zit het nu ? Zullen we 
volgend jaar noa kunnen 
eten en wonen mèt de hulp 
van de unief ? Een over-
zicht op de eerste pagina 
onderaan.

BRAflD !
Brandstichtina in de Brug. 
ü hebt het waarschijnlijk 
iet gemerkt, maar vorige 
week ging het er heet 
aan toe : frontpagina.
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Maandag.de dertigste november.
Het is drie uur in de morgen.Het studenten-
huis de Brug wordt in brand gestoken.

Een zeer onwaarschijnlijk verhaal moet dit 
u lijken,want enkele uren later is alles 
geblust,de sporen uitgwist.de kuisvrouwen 
hebben alles geboend tot een spiegel.
Alleen enkele bruine plekken op de rechter- 
muur aan de ingang herinneren aan wat ge-
beurd is.

Laten we het verhaal vertellen zoals wij 
het hebben kunnen samenstellen.Het is de 
nacht van zondag op maandag. Een stuk of 
wat late fuifnummers slaan een cafédeur 
achter zich dicht in de Dverpoortstraat.
Het is bitter koud en daar is zelfs de dram 
niet tegen bestand.Aan het café ’Het verlo-
ren Hol’ blijven ze even staan.De ruiten 
hangen vol affiches en slechts door een 
paar nauwe spleten kan je zien of er nog 
iemand zit.Het café is leeg.Eén voelt aan 
de deur die vast is.De ander kijkt rond, 
ziet geen verkeer en haalt iets uit zijn 
jas.Een fles? Een stok? Hij slaat de glazen 
deur in.Eén keer,nog eens.nog eens ? De 
glazen deur ligt aan diggelen. Ze zetten 
het op een lopen tot aan het St.Pieters-
plein.

Drank en vernieling. Spannend. Ze gaan *Je 
St-Pietersnieuwstraat in. Er zijn in Gent 
meer combi’s dan fietsen maar nu zijn er 
geen te zien.Zou het te koud zijn?

Ze komen aan de Brug. De zware houten deur 
staat op een kier want het slot is kapot. 
Eén van hen gaat naar binnen. Alles is don-
ker. Hij ziet geen hand voor zijn ogen en 
neemt de aansteker uit zijn jaszak. Nu ziet

NABLUSSEN  
BIJ DE BONDT

Iedereen heeft nu door wat De Bondt pre-
cies inhoudt. De tijd lijkt ons rijp 
u de achtergronden te beschrijven.
Het voorstel De Bondt en co. is niet hele-
maal negatief. Het was zelfs een eis in de 
strijd van enkele jaren geleden rond de 
10. 000.

De studenten breidden toen hun eisenpakket 
uit (of dat tactisch gezien goed was, is 
een andere discussie) tot heel wat meer 
dan botweg '10.000 nooit'. Eén ervan was 
een gelijk sociaal statuut voor universi- 
tairen en NUHO'ers (niet universitair hoger 
onderwijs : tolken en dergelijke).
Het is nu zo gegroeid dat studenten een 
decplijk uitgebouwde sociale sector hebben, 
(homes, resto's, diensten) en dat dit zo 
goed als nietbestaande is in de NUH0- 
branche.

hij de glazen deuren rechts van hem en die 
boven de trapjes. Ze zijn allebei op slot. 
De anderen staan nu achter hem. Eén ervan 
wijst op de kranten in de brievenbus: een 
reklameblaadje ? Hij propt het achter de 
houten penelen waarop berichten geaffi-^ 
cheerd zijn. De andere heeft nog een pa-
pier gevonden. Schampers ? Hij legt het 
in de hoek en steekt het in brand. De hal 
is nu roodverlicht. Het vuur krult het pa-
pier en geeft warmte. Odk het papier ach-
ter de affiches wordt in brand gestoken.
Dan gaan ze buiten, wandelen weg, kijken 
rond, hebben zin om te rennen.

Het papier geeft enorm veel rook af. De pa-
nelen waren van onbrandbaar materiaal. Ze 
smeulden wel enkel maar rookten verschrik-
kelijk.

Iemand loopt op dit onzalig uur nog door de 
St. Pietresnieuwstraat. De handen diep in 
de zakken. Hij ziet wolken rook uit het 
studentenhuis komen.

De brandweer maakt er kort spel mee. Klei 
ne brandhaarden, veel rook. Het parket 
wordt opgeroepen en stapt nog diezelfde 
nacht binnen. De kuisploeg spoelt 's mor-
gens de vieze brij weg. Bijna niemand van 
de studenten heeft het gemerkt.

Dit verhaal, dat we samenstelden uit kleine 
details en geruchten, roept onmiddellijk 
vragen op. Waarom de Brug en precies dat 
café ? Het kan puur toeval geweest zijn. 
Het kan ook een vendetta zijn op een kroeg 
die links is, iets waar de Brug ook voor 
doorgaat.

Het voorstel van De Bondt is dus positief 
in die zin. Alleen slaat hij hopeloos de 
bal mis met de manier waarop. Zowel bij 
de universitairen, als bij de NUHO'ers 
begrijpt men zijn kortzichtige redenering 
niet.
De Bondt wou ook het NUH0 een sociale sec-
tor geven maar dan wel betaald vanuit de-
zelfde pot als de universitaire sociale 
sector. Dus geen frank meer, maar wel 
hopeloos meer gegadigden erbij.
De gevolgen voor de NUH0 zijn miniem, te 
verwaarlozen. De NUHO-scholen zouden een 
miljoen of wat krijgen, naargelang hun 
aantal inschrijvingen.
Dit is fout want het verscherpt nog de 
concurrentieslag tussen die schooltjes, 
en dat op basis van een mooiere refter, 
een pingpongtafel meer.
Dit is fout want met dat beetje geld 
kunnen ze nauwelijks de maaltijdprijzen 
drukken, nauwelijks één man meer aanstellen 
om problemen op te vangen. Is dat de 
'sociale sector' ?

Dit stookvuurtje komt alleszins op een bit-
ter slecht moment. In de Brug speelt zich 
net de discussie af of de glazen deur op 
slot moet of niet, met slechts een paar 
sleutels voor een beperkt aantal personen. 
Degenen die een bureautje hebben in de Brug 
waren voorstander van een 'sleutel-op-de- 
deur'. De organisaties, ook Schamper, die 
de Brug geregeld aandoen waren ertegen om-
dat één sleutel voor een dozijn leden een 
soepele werking in de weg staat.

Nu de brand beperkt bleef tot het portaal 
en -dankzij de glazen deur die op slot 
was ?- gelukkig niet het ganse gebouw in 
vlammen opging, is dit argument ons wel 
vlot uit handen genomen.

Daarom hetvolgende verzoek:
Wie ooit nog een brand wil stoken zou die 
niet gewoon een molotov naar binnen willen 
smijten? Dan hebben we een bewijs dat wie 
brand wil stichten dat altijd kan. Nu heb-
ben jullie ons behoorlijk in een lastig par-
ket gebracht,jongens.

A D VER TEN TIE

De politieke redactie van schamper kwam tot 
het besluit dat de vredesbesprekingen die ir 
Genève doorgaan op geen enkele wijze 't ouwe 
avondland Europa, nochtans niet zo'n petie-
terig stukje grond, in rekening brengen.
De gesprekken lopen enkel tussen de USA en 
de USSR, met als inzet Europa. Wijzelf, de 
Europeanen, moeten aan de deur wachten. 
Daarom meent de politieke redactie van 
schamper dat het huidige wapenevenwicht 
moet worden doorbroken. Niet langer mogen 
Amerika en Rusland de dienst uitmaken, ook 
wij moeten onze raketten hebben !
Steun daarom onze politieke redactie in 
haar strijd voor de vrede : koop een atoom-
kop. De universiteit heeft nog leegstaande 
panden zat, die in een minimum van tijd tot 
een operationele basis kunnen worden uitge-
bouwd. Ons rekeningnummer is 001-0481260-22. 
De volgende generaties zullen u dankbaar 
zijn.
Ook wij willen meepraten !
Ook wij willen ontwapenen !

de pol.redactie.

143
schamper kan 

zwemmen !

rekeningnummer

: i-rank faoetmaeckers 
: S t.P ietersn ieu w str.45  

9000 Gent
: 001 -  0481260 -  22

abonnementen : iOOfr op bovenstaand 
adres of rekeningnr.

schamner wordt v o lled ig  gesubsidieerd door 
de gentse r ijk s u n iv e r s ite it  - d ien st stu -
dentenwerking. de redactie i s  v o lie d ir  on-
afhankelijk van welke o m a n isa tie  dan ook. 
de red actie  i s  n ie t  verantwoordelijk voor 
lezersbrieven . redactievergadering elke  
maandag 7 u st-^ ietersn ieu w straat 45 rent

INHOUD
deze week

Veel rook en weinig vuur,maar toch genoeg 
om tamtam over te maken, pag 1
De fuif van schamper werd een dure grap.
paai na 1.
Er wordt zowaar over onze hoofden heen ge-
praat in Geneve .Politieke redactie tussen 
de kernkoppen. Pan 1.

Intervieuw: commisarisen en fietsen.
Pag 2.
De lezersbrieven blijven binnnestromen. 
een greep eruit: pag 2.

De rest ervan .-pan 3 .
De sociale sektor zit in (vogel)nesten:
Pag 3.
Heuglijker nieuws:Sniklaas is weer ten 
lande:Pag 3.
Wekelijkse portie toneel samen met de a- 
genda op pag.4.

volgende week

kinderkribbe en lieve kleuters.

Weerom een heleboel boze lezersbrieven. 

Nieuwjaarsgroeten en geschenken .

EN... WIJ MUIZEN ERVAN ONDER VOOR DIT JAAR!

Schamper krijgt op dit moment de meest 
vreemdsoortige brieven en medewerkérs. 
Wij blij natuurlijk. Alleen kan alles 
er niet in. We krijgen ware epistels en 
zelfs cassettebandjes toegestuurd met 
wat men dan artikels noemt. Het spreekt 
vanzelf dat we geen schamper kunnen uit- 
aeven met uitsluitend dergelijke zaken 
en dat we ook een beetje de actualiteit 
moeten volgen. Toch bedankt, en een 
beetje geduld alsjeblief.

PROCES

"schamper fuift op 18 november in de 
vooruit'; zo blokletterde Schamper een 
veertien dagen gelden in nummer 140. Over-
bodig, want de góden beslisten er anders 
over. Kontraktbreuk maakte een einde 
aan het gepopel van de redactie omtrent 
de fuif. Verslagenheid was troef.

Intussen waren wij wel 7500 fr armer ; de 
vooruit hetzelfde bedrag rijker. 
Vredelievend als zij is, probeerde de 
redactie een minnelijke schikking. Maar 
de vooruit verkoos de vaderlandslievende 
strategie van 'terugtrekken en vluchten'.

We moeten dus aanvallen. Dit zouden we 
graag met andere benadeelden doen, die 
ook hun voorschot kwijt zijn gespeeld. 
Vandaar een oproep aan alle slachtoffers 
om .met de redactie kontakt op te nemen; 
dit onder het motto 'eendracht maakt macht’ 
of nog voor diegenen die hiervan de 
kriebels krijgen 'samen sterk’.

1( vervolg op blz. 3 )



We hebben al, in de jaren een vreemde 
collectie interviews bij mekaar ver- 
oaard, maar dit is het vreemdste dat 
ooit onze redactie binnenwaaide .
Een radio toestel Ier zit op zijn kamer 
en vraagt zich af 'zou ik, zou ik niet'. 
Twijfelend neemt hij de hoorn van de 
telefoon en draait P3.24.25. Hèt nummer 
van de politie. Vraaqt naar commissaris 
De Wolf.
Tot zijn schrik vraaat de commissaris 
met wie hij spreekt, de radio toestel Ier

vindt er niets beter op dan te zeggen 
dat hij van schamper is.
Maandagavond 8 u : een bedeesde jongelin« 
staat te drentelen aan de deur van 
schamper. Of we het interview willen 
nubliceren ? Eiaenlijk was het zo niet 
bedoeld...

Ik had graag een paar inlichtingen in ver-
band met fietsen, ik...

commisaris de Wolf : Met wie spreek ik?
Met het kerstmannetje ?

Eh, d'Hollander, ja, d'Hollander. Ik ben 
bezig met een artikeltje te schrijven, en.

De Wolf : Van welke krant is dat ?

De schamper, ja, de schamper.

Ha, goed, goed. U spreekt met commisaris 
De Wolf, de vriend van schamper.

(verlegen lachje) Ja, dat dacht ik al.

RRING, RINGG !
De Wolf (gemoedelijk) : Zeg ne keer, wat 
wil je weten, vriend.

Wel diefstallen van fietsen. Kunt je daar 
iets meer over vertellen ?

Meer papier dan fietsen op den duur ?

U verkoopt de overschot hé ?

Ja, dat is nu het tweede probleem. Wij 
geraken ze niet kwijt. Meneer Meyer, die 
moet op zo'n openbaar verkoop zijn keel 
hees schreeuwen, lollekes verkopen om die 
fietsen kwijt te geraken.

Er ziet niets van georganiseerde diefstal 
achter volgens u ?

Nee, we snappen zo één keer per jaar een 
kerel, dat is dan géén student, die zich 
specialiseert op parkings van supermarkten. 
En dan komt er een serietje uit van 30-40 
diefstallen.

En wat met de argeloze student die de 
maandagmorgen in Gent aankomt en zijn 
fiets niet meer terugvindt aan het station

Dat is een ander probleem.

Zaterdagmorgen ook ?

Nee, nooit de zaterdagmorgen.

Langs de kant van de tunnel wordt het 
voetpad aangepast, en zullen er opnieuw 
tweehonderd fietsrekken geplaatst worden. 
En met wat in de rekken staat bemoeien 
wij ons praktisch niet. Het was maar dat 
voetpad aan het restaurant dat werkelijk 
te erg begon te worden. Op den duur.kon 
men de taxi's niet meer bereiken, men kon 
het postkantoor niet meer bereiken, we 
hadden klachten van mindervaliden...

Het is toch eigenaardig dat bijna uitslui-
tend studenten met de fiets rijden, de 
gentenaar bijvoorbeeld doet dat niet...

Nee, de gentenaar, tot onze grote spijt, 
die verplaatst zich met zijn auto. En hoe 
komt dat ? Dat is doodgewoon luiheid zeker. 
Maar wat problemen geeft dat niet ? Je moet 
hier eens proberendie wagen kwijt te geraker 
dat gaat niet.

We zouden het dus gemakkelijker moeten 
maken voor de fietser, hem meer mogelijk-
heden moeten geven...

Absoluut, en we komen daarin tegemoet. 
Kijk, we hebben fietenrekken geplaatst 
op die rotverlaten plek aan het Zuidpark, 
ter hoogte van de St-Liev.ensdoorgang. Wel, 
die staat vol.
Maar om op uw vraag te antwoorden, nee, 
ik ken geen middel tegen fietsendiefstal. 
Tachtig, negentig procent zijn studenten-
fratsen maar er zitten daar ook zo'n 20% 
uitgaanders bij. Als er in het zuid een 
van de 'buitenlieden' van Evergem een 
taxi van driehonderd frank moet betalen,
dan zal hij ook zonder blozen een fiets 
nemen. Dat is een oude kwaal.
Zo hebben we bijvoorbeeld ook hone pieken 
bij de foor.

De foor ?

Welja, als het kermis is op het Sint- 
Pietersplein dan zal die curve van fiets- 
diefstallen rond dat plein stijgen.
En dan krijgen die mensen een berichtje 
uit Overmere, Lovendegem, Evergem dat ze 
daar hun fiets kunnen afhalen.

Van zo ver ?

Welja, dat zijn boerkes die eens naar de 
stad komen, pas op 'buitenlieden' want ge 
moet tegenwoordig opletten op wat ge zegt, 
die met de bus naar het stad komen, uitgaan 
en om twee uur niet weten waar naartoe.
En dan 'stekken' zij een brave student zijn 
fiets. Want dat is zo bij een student : 
die fiets blijft aan zijn kot buitenstaan.

Maar dat is een huisvestingsprobleem, hé.

Juist, dat is een huisvestingsprobleem.
We gaan een voorstel formuleren aan de 
eigenaar van de cinéma 'Leopold' (die nu 
afgebrand is nvdr), als hijuit het gevang 
komt natuurlijk, om de binnenkoer, de 
open ruimte van het Leopoldke te kunnen 
gebruiken als fietsenparking.

Dat zou interessant zijn, vlakbij de 
Blandijn !

Baja, want het ligt niet in de lijn van 
de verwachtingen dat daar rap iets nieuws 
gaat komen. Ze gaan daar nu geen buildinq 
qpzetten in deze conjunctuur.

Zeg, eh, bedankt. Maar eh, hebt ge daar 
bezwaar tegen dat we, eh, eventueel uitzen-
den ?

Maar nee, potverdikke. Ik heb ik hetzelfde 
al verteld aan BRT 2.

Ja, maar ge weet, we zijn nog altijd niet 
zo heel erg legaal hé.

(lacht) Da's goed vriend, zend dat maar uit. 
We moeten de studenten toch waarschuwen,dat 
is een va-et-vient, wij moeten alleen de 
brokken oprapen, en de student die mist 
die fiets. En wat doet hij dan, hij steekt 
de straat over en neemt die zijn collega.

De Wolf : Wel ja, wij verhandelen per jaar 
drieduizend fietsen. Zo eenvoudig is dat. 
Ik ga nu niet zeggen dat dat strikt geno-
men diefstal is, dat is meer gebruiksdief- 
stal. Student Piek-a-wat komt uit zijn 
kot, moet naar een ander deel van de stad, 
en rechtover zijn deur staat er een fiets 
die hem interesseert, hij pakt dat beest, 
en rijdt naar de andere kant van de stad.

Studenten zijn de enige die dat doen ?

De Wolf : Het spijt mij, hoor. Maar bij 
99,9 % is het zo. Het resultaat is dat 
drie weken later een brave dame, of een 
brave heer, een gepensioneerde die niet 
weet wat te doen, die ons dat meldt.
Ik durf zeggen dat het om studenten gaat 
omdat er geen fietsplaat op staat (want 
een goeie student steekt dat in zijn zak, 
just hé). Een student zegt : als ik die 
op mijn fiets zet wordt ze toch weggepakt, 
dus hij steekt ze in zijn zak.

Wat gebeurt er dan mot die fiets ?

Wel, dat fietsken komt bij ons terecht.
En als we veel geluk hebben komt de student 
na verloop van tijd achter zijn fiets vra-
gen, en krijgt hij die terug.
Op de drieduizend zijn er zo 2.800 gevallen 
De tweehonderd andere zijn werkelijk gesto-
len fietsen, die dan bij toeval uitkomen op 
één of andere markt, of uit één of ander 
kanaal worden getrokken.

En tweeduizend achthonderd komen die per 
jaar halen ? Da's veel hé ?

Jamaar het is zo hoor, want wij zijn nog 
altijd zo ingesteld dat wij voor ieder 
fietsken dan wij vinden een verslagsken 
moeten maken. Dat is een papierslag, jong..

En dan bericht krijgt van de politie dat 
hij die fiets nag gaan halen aan een 
loods aan haven.

Pas op, we zijn naderbij gekomen. We hebben 
een nieuw gebouw in huur gekregen aan de 
Koopvaardij"! aan aan de Dampoort. Dat is 
niet meer zo ver. Je kan er al gemakkelijker 
naar toe met de bus. Aan de haven, tja, 
daar zitten hier en daar nog in de loodsen 
duitsers verborgen denk ik.
Maar die 'argeloze' student is niet zo 
argeloos als dat gij voordoet, hé. Ten 
eerste zaten wij met het probleem dat op 
de duur de mensen het station niet meer 
konden benaderen. We hebben daar een 
drastische zuiveringsoperatie moeten voeren 
En het systeem daarvoor is heel eenvoudig : 
wij bevestigen een plakbandje aan de ketting 
en als dat plakbandje na twee maanden nog 
niet verbroken is, dan mogen wij aannemen 
dat niemand zich nog aan die fiets interes-
seert. Maar het zal altijd lukken dat.ge 
hem wegneemt en 's anderendaags staan ze 
daar met 'ge hebt mijnen velo weggepikt!'.
Ja kijk, ik begrijp die studentenfilosofie 
daarin niet.

Maar ge gaat mij toch niet wijsmaken dat 
er elke dag een politieman dat bandje komt 
kontroleren.

(lacht es) Nee, ik ga u dat niet wijsmaken. 
We zijn nu zo ver geëvolueerd dat we dat 
de zondagmorgen doen. Een officier -om de 
de verantwoordelijkheid te dekken- met een 
paar kloeke agenten in overall doen de 
kontrole en wat niet door de beugel kan 
wordt opgepikt.

Natuurlijk. Maar wij moeten daar een verslac n . .. .
van maken omdat wij ondervinden dat er op ‘ Dan ts m «n fzets tooh gepzkt ! 
die 3000 fietsen er 200 Nee, dat waren wij niet.
werkelijk gestolen zijn. Maar dat gaat dan 
om splinternieuwe machientjes, die voor 
wederverkoop vatbaar zijn.

Omdat het ook een beetje lollekes van 
fietsen zijn ?

Natuurlijk jongen, als ge ne keer naar 
het home Boudewijn in de Harelbekestraat 
gaat kijken, naar die puinhoop van fietsen 
of over de middag aan de Overpoort. Dat zijr 
nog bruikbare tuigen, maar een slechte frani« 
zou je d'er niet voor geven.

Hebt ge geen tips om het stelen van 
fietsen tegen te gaan ?

Neq, daar is niets tegen te doen. Letter-
sloten, kettingen, dat is allemaal voorbij 
gestreefd. Er zijn wel slimmerikken die 
er het voorwiel uitnemen en het onder hun 
hoofdkussen steken...

1 'n zoentje
dan maar?

In ds eerste plaats wil ik u hartelijk be-
danken voor het artikel "Vère van leuk" 
Helaas heb ik daarbij enkele bedenkingen, 
die ik hierin zo goed mogelijk zal trach-
ten te formuleren:
1) Het meisje dat zogezegd slaag kreeg, 
was het lief van de drummer en fanatiek 
supporter van de groep. Toen enkele punks 
lieten blijken dat ze de groep slecht von-
den, kreeg er één een duw van het zogezegde 
kalme meisje. Hij duwde enkel terug en on 
middellijk daarna is de drummer ertussen 
gesprongen, dus van slagen geen sprake.
21 Het was geen groenharige die de rythm 
en blues groep egotripperij verweet maar 
iemand met donkerbruine krullen.
Het ruikt ernaar dat u niet eens in de Blan-
dijn waart en dat u alles heeft van horen 
zeggen.
31 En dan is er nog het zinnetje: "het 
ruikt naar Amber". Dit is niets anders dan 
op een goedkope, kwalijke manier suggereren- 
dat het café Amber een ’vechterskot’ zou 
zijn. Alvorens zulke onverantwoorde uitspra-
ken neer te schrijven, zou u er beter aan 
doen eens de echte geur van de Amber te 
komen opsnuiven, en wees gerust u zal er 
geen pak slaag krijgen.

Geert Van Imschoot

Er zijn nogal wat reacties losgekomen door 
dat artikel rond het gewoel in de gekraakte 
blandijn. Voorlopig spreekt iedereen de 
ander tegen. We komen er wel achter hoe de 
vork nu precies in de steel zat. Nog een 
weekje geduld.

op leven 
en dood

Het is ergelijk om te zien hoe fantasieloos 
studenten reageren op de anti-sociale en 
repressieve maatregelen van de belgiese 
staat.
Terwijl men in Berlijn, Frankfurt, Amster-
dam, Zürich enz. een openlijke konfrontatie 
aangaat met de staat en het repressieappa- 
raat (een beweging die vooral gesteund 
wordt door werklozen, zwartwerkers, dcel-'n 
tijdse arbeiders en bedieodeci, enkele stu-
denten en scholierenl zit men in Vlaanderen 
land bijna letterlijk in eikaars haar. Link: 
tegen rechts, links tegen links, schamper 
tegen Vère, schamper tegen de studentenvak-
bond enz. (de tegenstelling autoritair-- 
anti-autoritair lijkt me fundamenteler)
Op dergelijke manier wordt er vijandschap 
en apathie geschapen in plaats van soli-
dariteit en activiteit.
De weinige mensen die nog actief zijn in 
Gent (zoals het Vère-collectief1 worden 
gemarginaliseerd door jullie blad e.a.
Het zijn anarchisten, punkers, 'superpubers 
krapuul... en wat nog meer. Wel, liever 
dit dan pseudo-intellektuelen, verburger-
lijkte studentjes, zombies, de nette jongen 
gens die schuilkelders bouwen in geval van 
een atoomoorlog!
Waar was de solidariteit van de studenten 
toen Peter Vanlancker hongerstaakte in De 
Brug? De solidariteit kwam juist vanuit 
het niet-studentenmilieu! Is dit niet 
zielig !!!Een jongen die voor de studenten 
hongerstaakt en die door diezelfde stu-
denten gewoonweg genegeerd wordt!! Hebben 
de profs en je ouders dan toch jullie grij 
ze massa gebrainwashed? Het enige wat jul-
lie nog doen ( maar dat zal niet zo lang 
meer duren) is praten over marxisme, over 
El Salvador, over die klootzak, over het 
fascisme, over de repressie, over de o zo 
anti-sociale maatregelen van de regering., 
maar er werkelijk over NADENKEN en iets 
DOEN...nee dat gaat niet want het diploma 
gaat voor zoals ooit eens een student tege 
tegen mij schreeuwde.
Maar ja, wat kan je anders verwachten van 
universitairen die klaargestoomd worden 
om later ’de domme massa’, 'het krapuul' 
te leiden, te onderdrukken.
Studenten, slaap zacht... maar pas op... 
het AUTONOOM LEGER is in aantocht om jul 
lie wakker te schudden...
Een dappere die geschorst is van de RVA 
omdat hij zogenaamd 'zwartwerk' heeft ge-
daan en nu moet rondkomen met 6700 fr 
per maand...

Johan De Bondit
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3. soep met
ballykes

Naar aanleiding van de brief van PatricK 
Brems in Schamper 141 zou ik het één en 
het ander willen vertellen.
Dat Schamper de laatste tijd problemen 
heeft, is niet te verwonderen. Als typisch 

na-mei-’68 produkt is dit blad volledig ver 
waterd door subsidies, het gebrek aan moti 
vering, de schrik om eens aan een gezonde 
kosten -baten analyse te doen en het niet 
kunnen afkicken van sommige WS-leden.
Zoals sommige bedrijven in België in leven 
blijven door subsidies, blijft ook Schamper 
in leven door subsidies; overheidsgelden 
waar enkele handige jongens van profiteren 
(zoals P.Brems terecht opmerkte). Deze laat 
sten vragen dan ook alles: geld moet 'komen 
van de unief, de artikels van de studenten 
en de redactie houdt zich met andere verma-
kelijkheden bezig.

Alleen stelt men zich niet de vraag hoeveel 

studenten daarmee gedient zijn op de 12000 
studenten tellende R.U.G.
Dat Schamper gratis is, is niet omwille 
van democratische overwegingen maar een 
absolute must om het blad niet op de straat 
stenen te zien belanden. Schamper is er niet 
voor de studenten, maar de studenten voor 
Schamper!
Het nieuws dat er in staat is nauwelijks het 
lezen waard of weten we uit andere bronnen. 
Voor de film- of toneelagenda heb ik Scham-
per niet nodig, om de economische visie te 
kennen van alweer een nieuwe werkgroep die 
de economische problematiek op een halve 
bladzijde Schamper uitlegt, daarvoor heb ik 
Schamper niet nodig.
Beste redactieleden, jullie weten dat een 
interview afnemen het laatste middel is 
om een bladzijde vol te krijgen en niet 
omdat we uit die geïnterviewde illustere 
geesten iets meer te weten komen.
Schamper, doe nou eens progressief, hou er-
mee op en geef het uitgespaarde geld bijv. 
aan de resto’s van de univ want dat komt 
meer mensen ten goede en ik zie dit geld 
liever in mijn maag terecht komen dan dat 
ik er mijn kachel mee moet aansteken. Of 
begin met iets nieuws, zonder subsidies of 
zo, een cultureel blad of zo, dat op ni-
veau staat en vraag er geld voor. Zo weten 

jullie tenminste of er interesse voor be-
staat en beweer niet dat 40 fr. teveel is 
voor een student in crisitijd

Johan Bally

Het is nogal spijtig dat het 'progressief- 
zijn ' van sommigen ophoudt bij de prijs die 
ze voor hun bord eten moeten betalen.

De subsidies voor schamper komen overeen 
met de subsidies die de staat pompt in 
elk van de 13.000 studenten aan deze unief.

Het drukken van 5000 exemplaren van dit 
nummer zou u bij benadering 030088 frank 
uitsparen per maaltijd.

De wedde van 1 prof zou u bij benadering 
0,03 frank uitsparen per maaltijd.

En als we dan toch alle subsidies moeten 
ontvluchten, mijnheer Bally, dan moet u 
er zich wel van bewust zijn dat de staat 
u voor 300.000 frank subsidieert per jaar. 
Dit komt merkwaardiggenoeg precies overeen 
met de subsidies voor schamper. Als u dan 
toch meent dat één vah ons hier teveel is...

4 ach toe jaloop 'es langs
Lieve Schamper,
Voor ik mijn kot opkuis en voor het week-
end mijn eigen landelijke gemeente ga ver-
blijden met mijn aanwezigheid, heb ik toch 
de eer
nog kond te doen van mijn, ontegensprekelijk 
aanlokkelijke aanbod. De kunstmatige krisis 
die u enige weken terug opgeroepen hebt, 
(afgekeken van Tindemans in ’79?) heeft 
mijn schrijvende ik doen verzuchten dat het 
tijd werd om de aardige jongens (en meisjes? 
van S. te gaan opmonteren. Door druk bezig 
en andere ongegronde excuses heb ik nu pas 
een pak typepapier kunnen jatten en zodoen-
de is de tijd van ach en wee alweer voorbij . 
De vraag kwelt mij: ’Valt er nog iets te 
redden of kan S. al zwemmen?' Omdat ik geen 
zwembad heb, maar wel kan zwemmen heb ik 
toch besloten u van mijn zijn op de hoogte 
te stellen.
Omdat ik als geen ander op de hoogte ben 
van de socio-economische toestand in Zuid- 
Nepal, de trainersperikelen van F.C.Rudder- 
voorde en de nieuwe live-elpee van Maurice 
N’Dinghe en de Jungletrotters, ben ik een 
aan de aktualiteit gebonden kronikeur. Daar 
bij vind ik mezelf ongelooflijk goed (beter 
dan Populaire Stef -Ja, ik lees dat blad-) 
of ongelooflijk nietigf de vrijdagmorgen, 
kwart voor twaalf). Ik ben progressief als 
de zeldzame doorsneestudent en ik was dus op 
de betoging donderdag (waar zaten al die 
uilen die wel staakten maar de weg naar 
Brussel niet vonden, met lief in bed zeker?) 
Tussendoor één verslag: we zijn gestart met 
400 en toen we aankwamen waren het er meer 
dan duizend. Als we volgende keer betogen 
starten we drie uur vroeger en eindigen we 
om elf uur 's avonds op de Heizel dan zijn 
we misschien met tienduizend. Al die koude- 
lijders die niet mee waren: kom volgende 
keer mee en combineer het met een bezoek 
aan fnac of de Rue des Bouchers, maar blijf 
niet thuis zitten glunderen dat ge een dag-
je vrijaf hebt, met dank aan die sukkels 
die ieder jaar een reden vinden om vrije 
gen af te dwingen. Totdaar.
LI ziet, naast een grenzeloze zelfoverschat-
ting bezit ik ook het bijverschijnsel dat 
ik me ontzettend woest kan maken om belang-
rijke en stomme dingen, om mensen en stude.n 
ten en een sterk en nieuw beleid.
Braaf, dat ben ik ook, ik smijt nooit ruitff 
in, behalve de mijne. Toch zou ik de groene 
slijmbal die twee jaar geleden mijn fiets 
gepikt heeft eens willen ontmoeten, en 
de hufter die vorig jaar in de LP op mijn 
tenen is gaan staan en de kansarme die pp 
mijn kot is ingebroken en Sheena Easton 
en Bo Derek...
Lieve Schampers, ik werp u aan mijn voeten 

(of zoiets) en bied de vellen aan.Als u dat 
wil, dan vervoeg ik bij de volgende gele-
genheid uw vast team van larieverkopers en 
semi-frustrées, tot meerdere eer en glorié 
van ons eigen ik,
Bobo Vilain

dodedi-
sco

Dzez b,ief is eigenlijk in het bijzonder 
gericht aan Pare Vandenboghaerde, die in 
Schamper 141 zijn gal heeft uitgespuwd op 
het conservatisme en van deze conservatie-
ven verlangd dat zij een progressief stand-
punt gaan innemen.Ik geloof nooit dat hij 
ook maar één conservatief heeft kunnen o- 
vertuigen met zijn brief, en dat vind ik 
maar best.

Immers, eerst en vooral neemt hij een te 
radikaal en te utopisch standpunt in. Con-
servatieven zijn nu eenmaal niet snel ge-
neigd te veranderen in hun opinies, en zul-
len dat dus zeker niet doen op zoveel ge-
bieden tegelijkertijd. De eis is tegroot 
met als gevolg dat geen enkele vooruitgang 
bereikt wordt.
Ten tweede vind ik dat Mark Vandenboghaerde 
zijn visie eigenlijk niet zoveel verschilt 
van die van de conservatieven.Hij is op 
zijn minst even engdenkend en inplaats van 
alle tradities en gewoontes zomaar over te 
nemen zoals conservatieven dat plegen te 
doen,neemt hij blijkbaar alles zomaar over 
wat men progressief pleegt te noemen,met 
als gevolg dat enkel waardeoordelen op voor-
grond treden,die mogelijks nog subjektiever 
zijn dan deze die hij aanklaagt.
Hij vergeet blijkbaar dat je"progressief 
zijn” op de manier waarop hij dat is, even 
goed kan zien als traditie (en dus conser-
vatief) en dus als wat hij aanklaagt.
Het duidelijkst komt het naar mijn oordeel 
tot uiting in zijn eis dat zijn brief in een 
"progressieve” spelling in Schamper wordt 
gezet. Ik heb zelf nooit goed het belang 
ingezien van een progressieve spelling net 
zomin als een zich strikt houden aan de 
voorkeurspelling. Het enige wat hierin be-
lang heeft is mijn inziens dat je begrepen 
wordt. Het is immers ook niet zo dat als je 
in een progressieve taal schrijft je pro-
gressieve ideeen hebt.
Argumenteren waarom iets nieuws beter is 
dan het oude traditionele is blijkbaar ook 
niet zijn sterkste zijde.Om een voorbeeld 
te geven stap ik over op de pop-muziek waar-
in ik mezelf redelijk goed op de hoogte acht 
Voor Mark staat de new-wave ver boven alle 
andere genres van muziek, met als enige ar-
gumentatie dat ze progressief zou zijn ,wat 
ik dus geen redelijk argument vind. Maar 
Mark vergeet dat new-wave eigenlijk geen 
muziekvorm is maar een globaal aangeven van 
een beweging in de muziek. Het groepeert een 
aantal muziekvormen dei in de meeste geval-
len nog geen eigen naam hebben gekregen.
Dat is duidelijk te merken als je even kijkt 
naar wat men drie jaar geleden onder new-wa-
ve verstond en dit vergelijkt met nu. Immers 
de new-wave was oorspronkelijk erg geïnspi-
reerd door reggae (Elvis Costello:watching 
the detectives) en punk (zie de vele punk- 
groepen die overgestapt zijn op new-wave: 
Clash, Boomtownrats,Jam...)maar lijkt nu 
de discotoer op te gaan. Het verschil tussen 
disco,dat hij naar de kindertuin verwijst en 
new-wave, wat hij ophemelt,is erg klein ge-
worden . Denk maar eens aan groepen zoals 
Spandeau Ballet en Soft Cell,duidelijke ver-
tegenwoordigers van new-wave, die respektie- 
velijk samenwerken met een disco-soul groep 
(Beggard & Co) of oude soulnummers ( soul is 
de voorloper van disco en kan als disco van 
de 60-er jaren gezien worden ) een nieuwe 
bewerking heeft ( oa.’Tainted Love' en 'Whe- 
re did our love go'). Het verschil tussen 

new-wave en andere muziekvormen is dus zeker 
niet strikt.

Daarenboven vraag ik mij af wat new-wave 
meerderwaardig maakt aan bv. disco,rock,punk 
reggae,klassieke muziek.Je kan de rij zelf 
aanvullen.Klassiekemuziek bv. zegt mij ook 
niets,maar dat wil niet zeggen dat ik mij 
moet ergeren aan iemand die daar dol op is. 
De waarde van muziek is mijns inziens zeer 
subjectief,net zoals het is voor literatuur 
en in het algemeen voor kunst.Ook voor eth-
ische waarden geldt dit, maar het verschil 
is dat de waardebepaling van de kunst niet 
zo’n verreikende gevolgen heeft en m.i.zeker

niet belangrijk genoeg is om met iemand ru-
zie over te maken.

Stefan van Gaens

wy (w&&R)

Brieven blijven vlot binnenstromenj 
met harde kritiek, soms met zever.
We hebben de kritiek overleefd, en 
we hopen in 1982 verder te verschij-
nen zoals u dat gewend bent.

Schamper gaat naar kalmere wateren.
Na de 'stunt' van enkble weken gele-
den, de blanco schampers, en pathe-
tische smeekbeden kunnen we alleen 
onszelf feliciteren met het resul-
taat en u, lieve lezer, bedanken voor 
de respons.

Medewerkers blijven komen (we hebben 
al typmachines te weinig) en hebben 
de redactie omgevormd van een kleine 
groep 'harden' naar een gezellige 
groep va-et-vient’ers die niet de 
ganse nacht, en morgen staan te 
zweten boven lichtbakken. De volgende 
redactievergadering grijpt plaats : 
maandag, eerste verdiep brug, 8 u.

( vervolg van blz. 1 )

universiteit.
Er zijn nogal wat mensen die hierin een 
doelbewuste politiek inzien.
Welke scholen zullen hieruit een (miniem) 
voordeel halen ? De NUHO , en dus over- 
weaend katholiek.
Welke universiteit zal hieruit zijn voor-
deel halen ? Door de interne structuur 
en qebouwenpolitiek zal de Leuvense unie^ 
hierdoor niet zo erg oetroffen worden, 
ooedkopere waar kunnen leveren dan de 
rijksuniversiteiten. Alweer katholiek dus.

Langs de andere kant moeten we ons geen 
illusies maken. De voloende regering zal 
minder begroten voor onderwijs. Zelfs de 
socialisten zwijgen in alle talen over 
die bezuinigings-operaties die geplant 
worden. Om maar te zwijgen over de visie 
van de PVV inzake subsidiëring van het 
onderwijs.

Het lijkt er dus sterk op dat het voorstel 
De Bondt niet meer is dan veel vragen, om 
daarna te sussen met minder dramatische 
besparingen. Dat idee hebben we ook terug-
gevonden in hogere universiteitsregionen : 
we moeten een tenenvoorstel formuleren 
om het plan De Bondt te kunnen bestrijden. 
Een eenvoudig neen aan, zal niets uithalen.

Nu bestaan die tegenvoorstellen uit plan-
nen die al jaren in de kast lagen : de 
renio^aa1 uitg^bo"wd^ sociale sectoren.
Niét een sociale sector per onderwijsin-
stelling maar een sociale sector per 
streek, voor alle studenten, ongeacht of 
ze nu van NHHO nf unief komen .

Dit plan stuit op twee moeilijkheden.

Enerzijds de universiteit : de RUG veert 
al jaren deze politiek behalve voor de 
huisvesting. NUHO'ers kunnen vlot de resto 
van de unief binnen ,maar niet het home. 
Da+ za1 ook la-t-er moeiliik worden vermits 
de vraao van universitèiren eenvoudia al 
te groot is. Nog meer aanvragen -van NUHO 
nu- zijn ónmogelijk te behandelen.

Anderzijds de NUHO. En dan zitten we op 
het oersoonlüke vlak. t> zijn nogal wat 
directeurs die hun NUHO schooltje bovenal 
een eigen refter, basketbalpleintje en 
studiemeester willen 'schenken'. Andere 
inrichtingen zijn louter concurerend, dus 
te mijden. Met zulke mensen valt niet te 
praten over regionaal uitaebouwde sociale 
sectoren.

net is spijtig dat persoonlijke vetes 
nu een nationaal Drobleem in de weg 
moeten staan. Maar dat kon zelfs 
Van den Boeynants niet vermijden, laat 
staan het directeurtje van een nuho- 
dinqetje, vier klaslokalen nroot maar 
wel met 5 kruisbeelden.

Nu zijn er voorstellen die aans de 
zaak oplossen en een reoionale sectör 
verkiezen boven de hoofden van wat er 
bestaat : maar dat kost dan weer meer 
geld, en het is niet zo verstandig om 
als tegenvoorstèl tegen een bezuiniginas- 
maatregel een 'principiële' oplossing te 
stellen die méér geld gaat kosten.

Pet wordt onderhand klassiek maarhet 
wordt wachten naar de visie van de 
nieuwe regering daarover. We mogen 
één ding echter uit het ooq verliezen, 
de sociale sector wordt fel belaagd en 
via de sociale sector gans de democrati-
seringsgedachte. En dat is nu precies het 
argument van De Bondt, de democratiserino 
(waarvoor gans de sociale sector werd 
uitgedacht) is mislukt. Totaal mislukt.
Elk jaar komen er minder studiebeursge-
rechtigden naar de unief. No steeds vinden 
zeer, zeer weinig kinderen van (wat men 
dan noemt) lagere klassen naar de unief.
De vraag is natuurlijk of het kind het 
badwater waard is.
Met deze moeilijke conclusie zullen jullie 
het een weekje moeten stellen.

de redactie
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CHARKAWA
Na 3 producties die 't oezeischap van TONF 
BRULIN bracht, heeft het Gentse publiek, 
voor de 4° productie noo altijd niet de weo 
qevonden naar dit Derde Wereld teater van 
TIEDRIE. Jammer, want na Kapai-Kapai (vorin 
laar in Arena) is dit soort teater een 
belevenis o d zichzelf.

"Charkawa"is een collage van Tone Brul in 
met scènes uit 'le voyageur de minuit' van 
de Egyptische schrijver SALAH ABDEL SAPOOR 
en kwotaties van de Palestijnse dichter 
MOUSIN BESEISSO.

"CHARKAWA" handelt over de rol van de vrouw 
in de wereld, met in de hoofdrollen een 
alleenreizende vrouw en een (irriterende) 
rentmeester die zijn autoriteit tot het 
ziekelijke doordrijft. Realiteit, mytholo-
gische elementen en fiouren uit 1001 nacht 
vloeien in mekaar over.

Ligt het aan de Marokkaanse regisseurs, is 
het Michei Van Dousselaere (de rentmeester), 
is het de 'collage', of zijn het de Zaineb- 
gebroeders van het Marokkaanse Muziekensem- 
ble, ik weet het niet, maar dit keer werden 
mijn verwachtinoen niet inoelost.
Sloganesk teater, met goed geTnspireerde 
regïevondsten (zoals gewoonlijk met Tone 
Brul in)-, mooie effecten, maar dit keer iets 
te veel lapies en kleurtjes, en te veel 
marionettennedoe. Feminisme en gastarbeiders 
problematiek door elkaar geweten, zodat het

qeheel te gezocht en te duidelijk inspelend 
op de tendens van oopulair enqaqement over-
komt. Als de slooan "De kranten worden ‘s 
morgens geschreven door de gewonden en 
's avonds gelezen door de doden" van de 
nalesteinse dichter, dan is die erg mooi 
maar ontgaat mij de betekenis ervan, en als 
de slogan 'geschiedenis wordt altijd ge-
schreven door grote mannen, maar nooit door 
grote vrouwen' het feminisme moet beklem-
tonen, dan lijkt het mij iets te goedkoop.

Zoals op de reclamefolders staat : "Een 
simpel verhaal omtrent onderdrukking, etn 
exuberante speelstül, Arabische muziek en 
dans (die pas echt na het eigenlijke stuk 
op dreef komt als een soort bisnummer), dit 
zijn de ingrediënten van het stuk". TIEDRIE 
niet in zijn beste, maar toch weer in zijn 
goeie doen. Afwezigen hadden weer ‘ns onge-
lijk, dus uitkijken naar hun volgende oro- 
ductie die reeds in Antwerpen te zien was 
"Droom op Apenbero" van Derek Walcott.

Relmie.

VOGEL-VRIJ
het speelteater is er weer met een nieuwe 
musical. Toen, in het jaar van het kind, 
kreeg men de ODdracht van het ministerie 
van Nederlandse Kuituur om een kindermusical 
te maken. Er werden kinderen geronseld via 
advertenties en het uiteindelijke resultaat 
werd 'SPRING'. Prachtige productie, lof ajlorr 
ook al omdat een initiatief van het Speel- 
teater in Vlaanderen uniek is. In het buiten 
land heb je iets deroelijks in London (Oval 
House) en Amsterdam (De Krakeling). Nu zijn 
we dik 2 jaar verder. Het Speelteater is 
uitgegroeid tot een heus dramacentrum met 
een viertal lopende producties. Wekelüks 
krijgen er een 50-tal kinderen drama-lessen. 
Uit die drama-lessen is dan de tweede musi-
cal geqroeid : 'Vooel-vrii'. Het is een 
spektakel geworden met 22 kinderen, Sien 
Eggers, Raymond Bossaerts en Frans van der 
Ae. Het heet dat men via veel praten en 
improvisaties gekomen is tot het uiteinde- 
lijke gegeven : vakantie. Voor de één is

dat zonnen en stoeien geblazen, voor de 
andere betekend het 2 maanden op de stoep 
zitten, of een niet gewild vakantiekamp. 
Moraal van het verhaal : als je wilt kan je 
veel plannen realiseren, maar leer je stuur 
in eigen handen nemen.
Het is een goeie musical. Laat dat gezeod 
zijn. Echt professioneel werk. De muziek 
van Johan Vanden Eede klinkt verrassend fris 
en wordt voortreffeliik gespeeld door een 
kundig orkest. Ook de kinderen laten nergens 
?en steek vallen. Mensen met een slecht 
Karakter zullen echter zeoqen dat het speel- 
theater zichzelf parodieert. Er wordt de 
draak gestoken met een superkamp waar kinde-
ren door 2 trainers gedrild worden tot 'Real 
professional children'. Maar dat is precies 
Vogel-vrij. Alles tot onder de oksels afge-
werkt, danpasies uit musicals voor grote 
mensen, uitgemeten dialogen en situaties en 
ouders die elkaar achteraf bewieroken. Zelfs 
het (overdanio) applaus werd in ontvangst 
genomen volgens de regels van de kunst.
Cool hé jongen. Speelteater ? Ho maar.
Maar gelukkig ben ik niet zo'n snoodaard.
Het is ook niet zo dat Eva Bal kinderen 
wil drillen. Maar veel zal uiteindelijk met 
subsidies bliiken samen te hangen en dat is 
esn ander varhaal. Het is en blijft een 
sterke productie die u kan gaan bekijken in 
teater arena tot 4 december.
Want afbreken is natuur-lük gemakkelijk.

Jo Van Damme
(extra voorstelling wegens sukses niet 
uitgesloten tel. speelteater 21 53 82)

KNOBBY

studium generale-

□ D 10.12 om 20u
'Kaarten op tafel' door toneelgezelschap 
Ivonne Lex
plaats: LedegancK aud 1 
voorverkoop 100 
verkoop 120

CALYPSO GENT-

het speeltheater: ' Vogel- vrij'
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U gelooft het nooit. Uitgerekend dit week-
end, op een week voor de komst van de 

sint, heb ik reeds kerstklokken gehoord. Nee, 
niet in een openbaring (een stadium dat ik 
nu toch wel ontgroeid ben), maar op BRT 
Omroep Limburg. Ik dacht dat ik na een gan-
se week geturn op de TV, met op de achter-
grond een veelvuldige James Last, toch wel 
beter verdiende. Maar de muziek in de non- 
profitsector deed me zowaar een volledige 
maand van misérie vergessen. Mijn salut 
gaat dan ook deze keer naar de reporter van 
Humo die het uithield een godganse dag naar 
dergelijk gezeep te luisteren.
Een eresalvo ook naar het ka fee van de 
rechten. Nu weet ik waarom ze de boeken aan 
dezelfde prijs verkopen als in de boekhandel. 
Nu weet ik waarom men er lidgeld hoeft te 
betalen. Nu ook weet ik waarom ze TD's en 
faneg fairs, bollosmito 's organiseren.
Het heeft'duizend ton'gekost.
En driemaal hoera
naar J. uit St. A.
die op verzoek van zijn pa
in de Knobbg wenste te sta.
Bobejaan die klim die berg...

En nu het goede nieuws. Geen kussen voor 
Willg De Clerq. En dit om privé-redenen.
Een doodskist voor al de voorzitters, van 
deze school omdat zij verdiep per etage, 
muur per steen in palmen voor eigen gebruik. 
Beeld je in beste vriend: elkeen krijgt nu 
zijn eigen bureautje, "met een belletje 
ervoor". Nog minder ruimte op deze unief. 
Nog meer geld naar huur van vreemde panden 
en dit met nog minder geld in de sociale 
sector. Als deze heren echt willen tele-
foneren dat ze dan vijf frankskes gebrui-
ken. Als ze echt willen droog en mooi zit-
ten dat ze hun kot kuisen en daar mede 
studenten ontvangen. Of heeft links en 
rechts nu ook al die ziekte om een kabi-
net te beogen. De dag dat één of andere

For your eyes only 

CALYPSO'GENT -----

For your eyes only 

True confessions

gaka-

14u50 1 7u 19u50 I
I

jj groepering een hongerstaking organiseert 
; voor een dergelijk vergrijp op jonge 
& leeftijd, ben zelfs ik, bereid, om,
 ̂weliswaar in een lokaal van de unief,

14u50 1 7u40 20u35 i; en met telefoon om iedereen te kunnen 
\> verwittigen, mee te vieren.

1 5u20 18u35
20u55 De foor wordt na algemeen advies dit jaar

16u1 5 18u30 20u50 1, overgebracht naar de sint pietersnieuw-

VRIJ 4.12 om 20 u
open vergadering vaka gent
plaats: Elcker-Ik, Hoogstraat 9 Gent

Sw ie e /

CALYPSO CINE CLUB ----

Een vlucht regenwulpen 

Een vrouw als Eva 

Heart Beat

23.00u 

23.00u 

23.00u

ZO 6.12
schaduwkonferentie nav NAVO-top in Brussel

film-

proka jazz-

01 15 - 12 om 20u
Elisa Vida Mia van Carlos Saura
VTK-filmforum Blandijn aud E

straat. Bij wijze van bazaar, 
met of zonder haar 
mijn aller C. Raar

"Kommen Sie allemaal under die Doesjes.

c  H O E Z O  ?

arca--------------------------------------

ELKE Dl, WOE, DO, VRIJ, en ZA -avond om 
20 u (met uitzondering van di 15dec]

’De Wereldverbeteraar’ van Thomas Bernhard 
met Julien Schoenaerts

arena----------------------------

01 8.12 om 9.30 en 14.00 
’Reinaert’ door speeltheater

WOE 9.12 om 9.30 
’Reinaert’ door speeltheater

DO 10.12 om 9.30 en 14.00 
’Reinaert' door speeltheater

VRIJ 11.12 om 1 9.00 
’Vogelvrij’ door speeltheater

ZO 13.12 om 20.15
'Droom op Apenberg’ door TIE DrtlE

ntg---------------------------------------

Voor de laatste maal op vrijdag 4,zaterdag 
5,en zondag 6 december (om 15 u !}:
'Maat voor Maat'van Wil y Shakespeare. 
Pittig detail: de vertaling is van de hand 
van W. Courteaux.

4

MA 7.12 om 20.30 U 
Mal Waldron (piano solo}
plaats: Zwarte Zaal, academiestraat 2 Gnt

elcker-ik---------------------------------

WOE 9.12 om 20 u 
politiek vorming' : DOLLE MINA 
plaats: hoogstraat 9

DO 10.12 om 20 u 
oost-west verhoudingen 
benadering vanuit de Sovjet-Unie 
plaats: hoogstraat 9

lijf---------------------------------------

VAN 27-31 DEC 81
vakantiecursus lichaams- en bewegings-
expressie
prijs 1500 fr.
inlichtingen: Info-Jeugd

091/259525 overdag 
091/240583 weekend en avond 
Wiel Couter Prinsenhof 59 Cnt

fuif----------------------------------

WOE 9.12 om 21 u 
inrichting: Vlaamse Kring Moraal

Vlaamse Filosofische Kring 
zaal Koornbloem 
inkom 40 fr.

steunpakket ! 
radio toestel heeft nogal 
wat hulp nodig en jij kan 
een pakket kopen voor 100 
frank : lidkaart, brosjure 
met badge en programma en 
kortingen, en nog veel 
meer voor 100 frank in 1 
envellop naar postbus 456 
in gent.

Ze zijn progressief, en geen kinderen meer. 
Vroegrijp zou je kunnen zeggen. Hij heeft 
lang haar, zij is blond. Van drugs zijn ze 
ook niet vies, enfin hij toch niet. Zij is 
meer tegen, maar doet toch mee. Je kent dat 
wel!
Zaterdags gaan ze uit, naar zijn vroegere 
jeugdkroeg. Maar ja alles is veranderd, 
en ze kennen hem daar niet zo goed meer. 
Nochtans draaide hij daar vroeger de plaat-
jes. En 't was altijd feest ", zegt hij. 
Om wat in de sfeer te komen neemt hij een 
nuifje speed. En de avond vordert ...

Hij maakt ambras met de dj : " De muziek 
trekt op niets ! Ze staan hier achter, al-
lemaal snobs hier .' ", zegt hij terwijl zijn 
pupillen groter worden. Het liefje trekt 
zich iets minder de disko aan en doet een 
dansje. Hij wil weg uit het snobistisch ge-
doe. Zij niet ! Zenuwachtig als hij is, 
gaat hij een kola drinken.
Een mooie blonde jongen komt binnen. Kort, 
net haar met sensuele krulletjes. ” Mmm, 
een lekker kippetje daar op de dansvloer ", 
denkt Carl Huybrechts. Even voorstellen.
" Euh, ken je me niet zeg, van de tevee ? 
Alléé, van met zicht op zee ! Dat was mijn 
programma ! Jaja ". Ze lacht haar tanden 
bloot - sorry, voor de klichee, maar zo gaat 
dat tegenwoordig . Samen gaan ze naar de 
bar !
" Miljair, met ene van de tevee ", roept de 
langharige, en hij morst zijn kola over zijn 
hemd. " Dju, 't is hier altijd 't zelfde ". 
Kwaad rukt hij een schabbetje uit de muur.
" héé, krapuul ", roept de baas, maar dat 
hoort hij niet meer. Carl schudt zijn haar 
en verdwijnt, de blonde ook.

I


