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BABY
De virieliteit van de student wordt 
in deze harde tijden op de proef ne- 
steld. Dit en meer van dat fraais 
was de conclusie van onze redacteur 
die een kinderdagverblijf gino 
interviewen.
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ZAAL
Toen rector Hoste het op zijn 
heunen kreeo en de blandijn sloot 
zat Gent meteen zonder ook maar 1 
deoelijke culturele ruimte voor 
studenten. Dat was geen bezwaar, 
de blandiin werd met de regelmaat 
van de klok oekraakt. Lees door 
onder 'één zaal meer'.

PI

EEN
ZAAL MEER
Nadat rector Hoste de Blandijn sloot voor 
alle culturele aanaeleaenheden omdat hii 
het hoeltie niet lanoer 's morgens Droner 
kon krügen tenen de lesuren, zat Rent 
zonder culturele ruimte. Een prim°ur voor 
Beloië. Dit iaar wordt er serieus newerkt 
aan het uitbouwen van een zaal. Goed nieuws 
in schamper. Wees er zuinig op.

Negentien november van net nog dit jaar, 
weigerde de zaal Vooruit nog TD’s toe te 
staan [schamper mocht op straat dansen!.
De zaal Van Eyck gaat dit voorbeeld volgen 
van 10 december.
De nood aan grote [TD-] zalen wordt hier-
door nog wat scherper,en de kleinere krin-
gen zullen niet vlug een andere zaal vin-
den zoals Van Eyck.

De zaal Cercle heeft haar monopolie.
Fuiven kunnen we niet meer wegdenken uit 
het ontspanningsleven, én voor heel wat 
groepjes is het een belangrijke bron van 
inkomsten.

De unief ziet twee gevaren op zich afkomen. 
Geen enkele culturele vereniging heeft nog 
een ruimte om in te repeteren of op te 
treden, huren maar jongens.
Geen enkele serieuze manifestatie heeft 
nog kans op zalen. Oplossing : we kraken 
de blandijn wel eventjes.

Een oplossing op korte termijn dringt zich 
op. Wat zijn de mogelijkheden ?
Eén :
Loods van de technische dienst aan de 
Gzlgenlaan. Dele^Rn naast een wagenpark 
van de unief kan je er nu schilders, lood-
gieters en wagenwassers . Er zijn een 
paar moeilijkheden. Er is geen electrici- 
teit, er is geen water, en de muren hebben 
het zwaar zitten.
Nits enkele [dure! verbouwingen is de 
loods om te bouwen tot een TD-zaal.

Twee :
Leegstaande supermarkt (sarma)in de 
Normaalschoolstraat, naast de Heuvelpoort. 
De eigenaar van dit pand is An Hyp, maar 
weer een aantal problemen;
De huurprijs is absurd hoog C2.10D.0nQ 
per jaar! of wel voor het koopje van 
21 miljoen !. Daarbij ligt de zaal in 
een woonzone, wat klachten van de buren 
lichtjes voorspelbaar maakt.

Drie :
parkeergarage onder de blandijn (zoals 
aan de W E  trouwens).

Een zaal voor lillioutters want soms 

bots je op een zoldering van 1,80 meter 
van de begane grond. Verwarming vind je 
er ook al niet, geen bezwaar voor zomer- 
fuivenmaar repetities van kulturele groe-
pen kunnen enkel doorgaan in bontmantels. 
Het K.K. meldt ons dat daarvoor geen 
subsidies meer voorhanden zijn.

Vier :

Een zaal onder het complex de Vooruit in 
de Sint Dietersnieuw straat.
Deze zaal was de eerste toneelzaal in 
België met verwisselbare panelen. Het is 
ook de enige zaal van de vier met een 
enorm podium. Er moet nog aan gewerkt 
worden, dat is duidelijk. Voor deze zaal 
zou een aparte v.z.w. worden opgericht 
vermits de RUG niet wil geassocieerd worder 
met de 'Vooruit' als socialistische orga-
nisatie.

EEN
AFKORTING
MINDER
GSK is de heel simpele afkorting van Gents 
StudentenKoor. Hoewel er de laatste tijd 
in Gent in alle toonaarden gekweeld, gejankt 
en gezongen wordt is het tot het "muzikale" 
brein van veel studenten niet doorgedrongen 
dat de unief een serieus koor telt(de). 
Vermoedelijk bleven alle zangcapaciteiten 
ergens verborgen in het duistere onbewuste 
van de illustere studentenziel om slechts 
wakker te worden na enige pinten of ander 
geestrijk vocht, geschonken op cantussen 
e .d.

In elk geval, veel succes kent het GSK niet. 
Zingen louter en alleen om het plezier van 
het zingen is er dus niet bij bij de stu-
denten. Het GSK, dat vorig jaar nog 25 zan-
gers en zangeressen telde [op de Happening) 
is nog meer leden kwijtgespeeld.En vermits 
een koor dat zichzelf enigszins respecteert 
het toch niet met minder dan 20 man kan stel 
len, heeft men na wijs beraad besloten zich-
zelf op te heffen. Dubbele pech echter voor 
het GSK, ook de dirigent kapt er mee.
Dus,vanaf heden heeft het GSK opgehouden 
te bestaan. In dien men nog wil zingen;ge- 
lieve of naar cantussen allerlei te gaan, 
solo's in bad te zingen, of zich aan te slui' 
ten bij "Zingen Verblijdt".

EN HIER
GEBEURT
NIKS

v
Ze hebben ons vorin iaar een nieuw examen-
reglement belnofd. Het systeem dat naar 
voor oebracht werd door rector Hoste liep 
op alle denkbare en ondenkbare manieren 
uit de hand. Een aanpassing was oewoon 
noodzakeliik. Dit iaar kan alweer het 
oude rommelt ie worden.
Het examenreglement zoals we dat nu kennen 
is hopeloos verward, dubbelzinnig en verra-
derlijk. Weinig studenten snappen het volle-
dig. De wildste verhalen doen erover de 
rende.
Zelfs heel wat proffen hebben het nog 
altijd niet door. vorig jaar al schreven 
we dat er nooit een mooiere anarchie be-
stond in België als tijdens de- (ëntse 
examens. De prof wist niet hoeveel een 
voldoende was, de student al evenmin.
Sla er maar met je pet naar.

De onderwijsraad boog zich hierover en 
werkte een nieuw, eenvoudiger systeem uit. 
Eet is de vice-rector Hoste die dit systeem 
in zijn eentje dreigt te kelderen.
Hij had belooft voor' 1 december het advies 
in te winnen van de faculteiten, en de 
examencommissies te evalueren.■ Van de twee 
beloften kon hij geen enkele waar maken. 
Komt daar nog bij do.t de onderwijsraad 
nog. steeds niet officieel kon vergaderen 
omdat de raad van beheer nog altijd niet 
is bij elkaar gekomen (het academiejaar is 
al 4 maanden oud). De raad van beheer zal 
voor de eerste maal samenkomen o p  8 januari 
het academiejaar is dan bijna halfweg !

Als we het rommeltje van vorig jaar willen 
vermijden en klare, duidelijke cijfers 
willen krijgen op onze examens dan moeten 
er nu trekpaarden voor die kar komen. Er 
is haast bil, of we hébben weer een jaar 
verloren.

WEG
Amnesty International richt haar 
pijlen op landen waar mensen op 
'mysterieuze wiize' verdwijnen. 
Nee, qeen verhaal over de Bermuda-
driehoek .
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Vorio iaar kwamen de resultaten vrij van 
een enouête onder de studenten. Die enauête 
handelde rond het oedrag van de professo-
ren.

Een student moet zich aan deze unief houden 
aan een boekje vol regels. Als hij dat niet 
doet hangen er sancties boven het hoofd, 
met als ultieme boeman de uitsluiting van 
de universiteit. Of in lekentaai 'buiten-
gesmeten ' .
Een professor moet zich al evenzeer houden 
aan een boekje vol regels. Maar als hij er 
zich niet aan houdt loopt hij niets niemen-
dal gevaar. Hij leeft onder de 'academische 
vri-jheid' en kan op geen enkele manier ge-
sanctioneerd worden.

Nu zijn er natuurlijk een handvol individu-
en die daar dankbaar gebruik van maken. We 
schreven al over Ghijsbrecht, om er eens eet 
boegbeeld bij te slepen, die er met een 
weinig wetenschappelijk genoegen een soepje 
van kookt.

Een hoop andere proffesoren wéten eenvoudig 
niet dat er dergelijke regelementen en codes 
bestaan. Zij zijn er zich niet van bewust 
dat de academische overheid van hen ver-
wacht dat ze zelf cursussen uitgeven, dui-
delijk hun examenstof afbakenen,...
En dan zijn er nog de troep proffen die 
eenvoudig te lui zijn om aan deze regels 
te voldoen. Een cursus schrijven kan lastig 
zijn, zeker als je die om de vijftien jaar 
moet herschrijven en aanpassen, newaar.

De studenten brachten dit voor de verschil-
lende raden, en die schrokken van dit pro-
test, want wat we vroegen was niet onrede-
lijk, het was de loutere toepassing van 
regels die men zichzelf had opgelegd.

Omdat men geen duidelijk zicht had op de 
omvang van de 'nalatigheden’ werd
de studiedienst van de RUG belast met een 
enquête. Een enquête onder de studenten, 
over de proffen, hun gedrag, hun examens, 
hun [wat men zo mooi noemt! educatieve 
kwaliteiten.

Maar het bleef niet bij mooie woorden. 
De enquête kwam er en iedereen sloeg 
achterover. Niemand had gedacht dat de 
misbruiken zo wijd-versoreid te vinden 
waren.

Dit beerputje had twee gevolgen.
Eén : de academische overheid werd zich 
bewust dat er een reukje hing in sommige 
seminaries. Vooral de irdad van beheer 
kreeg nu cijferharde bewijzen voor wat 
vroeger als 'geruchten' kon weggewuifd 
worden. Zij werden gevoeliger voor proffen 
die hun boekje te buiten gaan, sommige 
werden op het mat je-.geroepen (da's zowat 
de enige officiële sanctie die mogelijk 
is!, anderen zoals prof N.A.G. Van Meer- 
haeghe werden op een elegante manier eruit 
gesluist. Van Meerhaeghe werd in de 
faculteit van de geschiedenis gedegradeerd 
tot een keuzevak, op aanbrengen van de 
faculteitsraad.

Twee : het werd duidelijk dat de enquête 
haar leemte had. Sommige vragen waren 
gewoon slecht opgesteld, op andere vragen 
waren de antwoorden zo verrassend dat 
verder onderzoek noodzakelijk was. [voor 
de insiders, er zijn meer variabelen nodig 
om een duidelijker zicht te krijgen.!

inHOUD
dese  w eek

fui fzal en en repeteerruimten voor--^studenten 
zouden op stapel staan, goed nieuws op 
pagina 1

cents univ. koor stopt ermee : pagina 1
enquête over proffengedrag moet opnieuw 
worden uitgevoerd, een overzicht op de 
frontpagina.

examenreqlement snakt al een paar jaar naar 
aanpassing. Schamper trekt aan de alarmbel, 
op de frontpagina.

kinderdanverbl ijf : een interview, traditie-
getrouw op de tweede pagina.

crisis, what crisis ? een brief van de 
liberale studenten op tweede pagina.

toneel op derde pagina. 
film pagina drie.
amnesty international reageert tegen 
verdwijningen p. 3.

aoenda achteraan
lezersbrieven niet te stelpen : pagina 
vier.

verslaoen vankonventen en faculteitsraden 
op de vierde pagina.

volgende w eek

Niks. U mag dit beschouwen als kerst- 
klaas, en nieuwjaars-nummer. Maar na 
een deroeliike inspanning moaen we ook 
eens rusten. Tot januari.

Faculteitsraden : We hebben afspraken 
gemaakt met verschillende studenten-
afgevaardigden in die raden, dat zij 
de studenten via schamper op de hoogte 
houden van wat er in hun faculteit ge-
beurt. Alswe nog geen contact met jou 
konden opnemen, neem dan eens contact 
op met ons ? St.Pietersnieuwstraat 45 
of in de vacantieperiode kasteellaan 71.

Lezersbrieven en artikels worden op 
een gouden schoteltje de redactie 
binnengebracht. Wat nog niet verscheen 
ligt nog in de kast. We hebben op die 
manier nog wat achter de hand in 1982.

Protest tegen de 
aanleg van een 
nieuwe startbaan :
het anarchistisch 
kollektief ging 'n 
kijkje nemen !

Redactieveroadering : eerste maandag 
na het verlof om 20u in de brug, rechtse 
trap, eerste verdiep. Artikels" tegen, dan 
binnen !

Naar bij die ene enquête hield het op. 
Verder onderzoek kwam er niet. De reden 

daarvan ligt natuurlijk [zoals zowat alles 
dat op dit moment misloopt! bij het vacuüm 
dat de rector Hoste naliet, toen ïector 
Cotteniaie overnam. Iedereen heeft tijd 
nodig om zich in te werken.

Naar nu heeft iedereen zijn aanloop gehad. 
We mogen niet stilstaan bij half werk. 
Zeker niet in deze affaire. Bij een derge-
lijke enquête is iedereen gebaat : de 
studenten die beter onderricht krijgen, 
de unief die haar zwakke plekken beter 
leert kennen en met cijfermateriaal recht 
kan trekken.

Deze enquête moet verder gezet wor-
den .

Het is aan de studentenvertegenwoor-
digers om te bewijzen dat ze de 
continuïteit van hun voorgangers 
aankunnen. De academische overheid 
zal niet tegenpruttelen. Wie hierin 
niet mét ons is, is tegen ons.

Wie bang is voor de enquête, hij 
steke zijn vingertje op. Een enquête 
is dan zel^s niet meer nodig.



kribbeke LDVDEr is
De idee van een kinderkribbe nroeide op het 
einde van de jaren zestig. Er bestond bij 
de studenten een nood aan een deoelüke 
onvann voor hun kinderen. Dat heeft zich 
op een bepaald ogenblik -ik weet niet meer 
luist wanneer- Geconcretiseerd in een actie 
van een aroeoie studenten die mét hun kinde-
ren voor de deur van de rector een sit-in 
hielden.

Waren er toen veel studenten die kinderen 
hadden ?

Ik heb daar neen preciese cijfers over...

Was de opvatting 'studenten hebben kinderen ' 
toen, eind doren zestig, al doorgebroken ?

Ik kan me daar moeilijk over uitsoreken, 
bii oebrek aan concrete gegevens. Eén dino 
is zeker, dat ligt trouwens vast in de 
verslanen van de sociale raad, men hee^t 
toen beslist een kinderkribbe op te richten. 
Dat waren toen de vette jaren, hé ! Fn wat 
daarbij heel belanariik is, men wilde meteen 
een goeie kinderkribbe op te richten. Dat 
betekent in de eerste plaats een kribbe met 
een deoelijke personeelsbezettinn.

Pber personeel door de sociale sector 
betaald ?

Ja. Ki ik, enkel de kinderkribben die door 
het Nationaal Merk voor Kinderwelzijn (NWK) 
erkend zijn worden door dat NWK oesubsidi- 
eerd. Die subsidiëring is eigenliik te laag. 
M.a.w. er is te weinig personeel om echt 
noed oedanooisch te kunnen werken.
Welnu, de universiteit heeft van meetafaan 
beslist om daar extra personeel te betalen. 
Op de drieëntwintig mensen die hier werken 
worden er tien door de universiteit betaald. 
Dat betekent enkele miljoenen per laar. Dus 
een zeer belanarijke beslissing die nu, in 
de manere jaren, financieel sterk aannevoeld 
wordt.

Bij de oprichting van de kribbe was er ook 
een vractisch vrobleem, heb ik gehoord.

De beslissino om een kribbe uit te bou-
wen was gevallen, maar er moest nog een 
plaats voor het qebouw gevonden worden.
Dat werd het nelijkvloers van de home 
Heymans (nvdr. achter de twee meisjes- 
homes) waar oorspronkelijk appartementen 
voor gehuwde studenten zouden komen. Het 
nelijkvloers van het gebouw is dus niet 
specifiek ontworoen voor een kribbe. Men 
heeft een kinderkribbe ingepast in een 
bestaande structuur, wat wel nadelen met 
zich meebrenot. Maar die ttenaen ons 
pedaoopisch werk niet in het nedrana.

Kan de kribbe cille kinderen van studenten 
opvangen ?

De kribbe was oorspronkelijk uitsluitend 
bedoeld voor studentenkinderen. We 
hebben olaats voor 74 kinderen.
Aan de hand van het studentenaantal hee^t 
men b ü  de oprichting een aantal oronnoses 
oemaakt omtrent de evolutie van het aantal 
studentenkinderen.
De kribbe is echter nog nooit volzet ne- 
weest met studentenkinderen -en zal dat 
waarschijnliik ook nooit zün .
Hier zün nu onneveer voor de helft stu-
dentenkinderen, voor de helft personeels- 
kinderen.
Je kan dus zeooen dat men de productivi-
teit van de student op dat vlak merkelük 
heeft overschat.

Een dinsdagmiddag in november. Beneden-
verdieping van. de home Heymans (voor ge-
huwde studenten). Twee uur. Precies ov 
tijd voor ons gesprek met Paul Reylandt, 
pedagoog verbonden aan het kinderdagver-
blijf van de RUG.

Ievwav zenuwachtig stelt hij zich voor, 
vraagt ons of we niet eerst een kijkje in 
de kribbe wilden nemen. Het is ovmerkelijk 
stil voor een kinderkribbe. ' Platte rust' 
•tijd, vertelt een kinderverzorgster.

7e zei ons ook dat de kinderverzorgsters 
door het overige personeel smalend ' de 
hippies van de kribbe ' worden, genoemd ! 
Omdat ze met de kinderen stoeien, ravotten 
in het gras rollen...

En dat vind jij spijtig ?

Ik stel me een aantal vragen omtrent het 
op de wereld brengen van kinderen, in 
het alnemeen en zeker in deze tijd.
Ik zou hier trouwens ten zeerste willen 
oleiten voor bewust ouderschap. Er ziin 
hier büvoorbeeld nog relatief zeer veel 
onnewenste kinderen, en ik betreur dat 
ten zeerste. Want dat heeft nefaste nevol- 
gen zowel voor de ouders, als voor de 
kinderen.
Dus : kinderkribben, o.k., kribben voor 
studentenkinderen, volledio akkoord. Maar 
vóór alles nog altijd bewust ouderschap. 
Het is te belangrijk. Je zet tenslotte 
een mens op de wereld.
Zoiets doe ie niet tussen de soep en de 
patatten.

Wanen er bij de oprichting bepaald 
pedagogische principes die men wou 
verwezenlijken. ?

Daaromtrent was niets expliciet vastae- 
aelead. Maar de oo^spronkeliike beslis- 
sinn werd oenomen op basis van bepaalde 
ideeën rond de kribbe, en het zijn de 
mensen die bij die oorspronkelijke beslis-
sina betrokken waren, die het personeel 
aanwerfden.
Daarbij is het duidelijk dat zo'n kribbe 
aeen toonbeeld van autoritaire opvoedino 
zou worden, alhoewel dit dus neraens 
zwart op wit neergeschreven staat.
Wat wél op papier staat -ik heb dat daar-
net al nezend- is dat de kribbe een noeie 
kinderkribbe zou worden.
En wat is dat een goeie kinderkribbe ?
Dat is een kribbe die over voldoende 
middelen beschikt. Genoeg neld zowel voor 
de personeelskosten, als voor de exploi-
tatie. Al dat oeleuter voor of teoen de 
kribbe... ,ik ben voor of ik ben teaen 
kribben, dat is larie. We leven ineen 
tijd waarin men, als men het. wilt, op 
de maan wandelt. Zo kan het ook met een 
kribbe. Een deaelijke kribbe is moaelijk 
als je het wilt, en er de middelen voor 
hebt.

Een kribbe die over voldoende middelen 
beschikt kan. dus niet slecht zijn ?

Toch wel, maar de universiteit besliste 
bü  de totstandkoming (dat was in septem-
ber '73) extra personeel aan te werven, 
alsook een pedagoog aan het hoofd van de 
kribbe aan te stellen. Het oaat hier na- 
tuurliik niet over mijn persoon maar over 
de functie.
Zii zag daarin een garantie voor de deae-
lijke pedaaogische begeleidina van de 
kinderen en een goed management van de 
instellina in het algemeen. Dat is eerder 
uitzonderlijk. Voor zover ik weet is er 
alleen in Gent full-time een pedaaoon 
aan een kribbe verbonden.

Hoe zit het in het buitenland. Is België 
pedagogisch een progressief land ?

In september '73 was er sprake van een 
aantal pedanoaische hervorminaen, vooral 
nebaseerd op ervarinaen uit het buiten-
land. Ik noem bvb. de skandinavische 
landen, en meer bepaald Denemarken, waar 
ze oo het vlak van de voorschoolse on- 
voedina toch minstens vijftin jaar voor 
staan !
Eén van de voorgestelde hervorminaen 
was het werken met geïntegreerde aroepen, 
dus met een verticaal systeem aua leef- 
tijdsnroepen (nvdr. baby's, kruipers en 
peuters spelen met elkaar, eten samen,...) 
Het klassieke systeem, een horizontaal 
systeem, steunt op de indelina van de 
kinderen in -baby's (0 tot 8 maand)

-kruipers (8 tot 18 maand) 
-peuters (tot 3 jaar)

Dat klassieke systeem wordt hier niet 
gevolgd ?

Neen, dat wordt hier niet gevolad. Hoewel 
het ook voordelen heeft : niet alleen 
zitten alle kinderen van éénzelfde leef- 
tiidsnroep samen, alle kinderen hebben ooi 
onoeveer dezelfde mogelijkheden. Dat 
brennt voor het personeel een zeker nemak 
mee, éénvorminheid van werk. Alle baby's 
moeten op dezelfde tijdstippen aaan 
slapen, alle kleuters moeten op hetzelfde 
onenbli k eten...
Maar pedanoaisch gezien is die indelina 
zeer artificieel. Daarom wou men er ook 
van afstappen.
Dat aaat echter niet van vandaan on 
moraen. Het aebouw moet er bijvoorbeeld 
voor aancepast worden.
Deze voorstellen tot hervormina zitten 
nu echter allemaal in de schuif ! Wii 
hier kunnen, dank zij de universiteit, 
toch een aantal van die veranderinaen 
behouden.

De verantwoordelijkheid van de opvoeders 
in kribben lijkt me toch groot. De opvang 
tijdens de eerste kinderjaren is voor het 
verdere leven van een kind toch zeer 
belangrijk ?

De eerste levensiaren van een kind, vooral 
van nul tot één jaar, zijn enorm belang-
rijk. Daar bestaat geen discussie over.
Het probleem is echter : wenst de over-
heid eiaenliik wel kribben op te richten? 
Dat is aeen eenvoudig vraaostuk. Je 
raakt daar immers aan de gekozen maat-
schappij vorm.
Opvoeden is namelijk aan politiek doen, 
niet in de partijpolitieke betekenis.
Je kan niet neutraal opvoeden ! Manneer 
je opvoedt doe je dat altijd in een 
bepaalde richting. Je opteert voor een 
bepaalde maatschappijvorm en daar oast 
een kribbe al dan niet in .

Maak dat eens iets concreter met een 
voorbeeld...

Voor personen die kiezen voor de thuis-
werkende moeder zal de nood aan kribben 
niet zo groot zijn.
Personen die liever uit werken aaan, laten 
we realist zijn, deels voor het aeld, deels 
om zichzelf beter te kunnen realiseren, 
voelen wel de nood aan een deaelijke opvana 
voor hun kinderen. En met deaelük bedoel 
ik een opvang waaraan ik mijn kinderen met 
een aerust hart kan toevertrouwen.

Die verschillende personen denken dus 
anders over voorschoolse opvoedina en kin-
deren in het alnemeen. Het isdus niet 
toevallin dat de ministeries van volksoe- 
zondheid, waaronder de kribben resorteren, 
traditioneel in rechtse handen geweest zijn 
en die mensen opteren, cru nezeod, eerder 
voor de vrouw-aan-de-haard , de opvoedina 
thuis, enzovoort.

En zii drukken daar hun visie door, wat 
trouwens hun aoed recht is.
Dat betekent dat ze niet genei cd zi jn 
expliciet slan te leveren voor de uitbouw 
van een denelüker net van kinderl'ribben.
Ze zullen hoonstens het bestaande net 
behouden.
Maar het bestaande net is grotendeels 
onvoldoende, meer zelfs vaak slecht !
Kies ie echter voor een socialiserende 
maatschapoiivorm en voor de deelname van 
de vrouw?aan het arbeidsproces, dan past 
nemeenschapsopvoeding daarin. Dan sta ie 
achter de uitbouw van een deaelijk net van 
kribben.
Zo zie ie de verwevenheid van politiek en 
oovoedina.

Wat verwacht je voor de nabije toekomst ?

Wel, de toekomst ziet er niet rooskleurin 
uit. Er wordt overal gesnoeid, en er zal 
ook gesnoeid worden op opvoedina, en in 
de sociale voorzieningen.
Uiteindelijk is de voorschoolse opvoedina 
electoraal oezien van weinin op geen 
belana voor de mensen die het voor het 
zeaaen hebben. Waarom zouden ze zich 
trouwens uitsloven voor ons ? Zijzelf 
willen het bestaande net niet uitbouwen.
Van wie moeten wij dan nog steun ver-
wachten ?

En als het voorstel de Bondt erdoorkomt ?

Als het voorstel de Bondt er door komt, 
dan kunnen iullie nu al naar huis aaan.
Dan moeten we niet verder praten over het 
kinderdaoverbliif aan de unief.
Dan bestaat dat aewoonweg niet meer.

rik vermeire 

filip verhoest

Niks zo prettig als al de wijzen die 
in deze benarde tijden op een halve 
panina van schamper kunnen bewijzen 
dat de crisis niet zo erg is, en dat 
zij, als ze maar mochten, het zaakje 
wel zouden rechttrekken.
Enkele weken neleden bracht polekar 
haar (linkse) visie over de crisis. 
Gisteren brachten de liberalen hun 
wonderdoktoor naar de redactie. Er 
is weer hoop in deze droeve tijden.

In één van de vorige nummers van Schamper 
werden we bedacht met een tendentieuze en 
vervalste voorstelling van het neo-libera- 
lisme. In een lezersbrief is het natuur-
lijk onmogelijk deze vervalsing systematisch 
aan te tonen en de ernstige neo-liberale 
argumenten [niet verwarren met het JET-plan 
a.u.b.) uiteen te zetten.

Eén belangrijk punt in Polekars tirade te-
gen het neo-liberalisme vraagt niettemin 
een dringende rechtzetting.nl. de bewering 
dat het neo-liberalisme de evolutie van de 
reële lonen als hoofdzaak beschouwt van de 
economische crisis en bijgevolg maar één 
grote remedie zou hebben.nl. een daling van 
het reële loon en de koopkracht van de werk-
nemers .

De neo-liberale analyse van de criss is 
immers veel rijker dan dat. In het algemeen 
stelt het neo-liberalisme dat het huidige 
interventionistisch en collectiviserend be-
leid (reglementering, protectionisme, distri 
butieve politiek, contra-produktieve inves-
tering in de publieke sector, inflattoire 
geldschepping, prijzenpolitiek en inkomens 
beleid) de werking van de markteconomie zo-
danig ontwricht, dat de welvaart en het wel 
zijn van de gehele bevolking wordt bedreigd 
en de toekomst van de jongere generaties 
wordt gehypotekiseerd. Voor het terugdringer 
van dit overdreven interventionisme en 
collectivisme stellen de neo-liberalen een 
gevarieerd gamma van politieke recepten vooi 
die, naargelang de specifieke situatie in 
elk land, op een evenwichtige wijze moeten 
worden gehanteerd. Om er een paar te noemen

1) een doeltreffende inflatiebestrijding

De bestendige inflatie, grotendeels veroor-
zaakt door de ongeremde geldschepping van-
wege de overheid, holt de reële koopkracht 
uit van de bevolking, drijft de interest-
voeten de hoogte in, en ontwricht het geld 
als stabiel transactiemiddel in het econo- 
nisch verkeer. Deze inflatiebestrijding kan 
gebeuren door een restrictief monetair be-
leid en de beperking van de overheidsdeficits

(deze deficits worden immers gefinancierd het 
-ij door geldschepping, hetzij door leningen 
Ln het buitenland, dit werkt in beide geval- 
Len inflattoir)

Opmerking: In Engeland legt de regering 
Thatcher ten onrechte een zeer eenzijdige 
nadruk op het monetair beleid; binnen 
het neo-liberalisme is dit slechts een van 
de mogelijke instrumenten. Het is dan ook 
niet eerlijk Thatcher en Neo-liberalisme 
voortdurend te vergelijken. Daarbij moet 
men ook rekening houden met de toestand 
die door Thatcher werd geërfd na jaren 
socialiserend beleid.

2) Een afbouw van de reglementering:

De krankzinnige hoeveelheid reglementering 
die op de bedrijven weegt,is verantwoordeli, 
voor een groot deel van de stijging van 
de bedrijfskosten. Bovendien werkt deze 
reglementering monopolies in de hand, waar-
door potentiële ondernemers de toegang tot 
de markt wordt ontzegd, met als gevolg ho-
gere werl^^posheid.

3) een gevoelige verlaging van de belasting 
druk

door de hoge belastingdruk op ionen en 
roerende inkomsten wordt zowel de arbeid als 
het sparen ontmoedigd. Door de progressivi-
teit van de belastingen en de iet-indexering 
van de belastingschalen, is de marginale 
belastingdruk zo hoog geworden dat vele 
werknemers spontaan vrije tijd verkiezen bo 
ven arbeid(arbeidsduurverkorting)

( vervolg op blz. 3 )
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DE VERLIEFDE

EZEL

Op 14 en 15 december gaat in ARCA-NET de eer 
ste produKtie van d’Oude Kapel in première. 
D ’Oude Kapel is een centrum voor dans en be-
weging. Bedoeling is de dans te propageren. 
Zo verzorgen zij lessen en weekends rond 
allerlei dansen. Geregeld worden er lezingen 
gegeven over niet zo doordeweekse danse als 
tempel-, buik- of Flamencodansen. Daarvoor 
komen soms sprekers over vanuit het buiten-
land. Ook voor informatie over dans kan je 
in d ’Oude Kapel tercht.(Adres:St. Kwintens- 
berg 84)

Vanuit dit centrum is nu een eerste produk- 
tie ontstaan: De Verliefde Ezel, oorspron-
kelijk een werk van de tweede-eeuwse Romein-
se Griek Lucius Apulius die het bedoelde 
als reaktie tegen het toenmalige skeptisisme 
In 1918 schreef Louis Couperus een vrije be-
werking van dit verhaal en herdoopte het 
tot 'De verliefde ezel' (Oorspronkelijke 
titel was 'De Gouden Ezel' of 'De Metamorfo-
sen ’)

Een mooie koopmanszoon die om de haverklap 
verliefd raakt wordt door een harpij be-
toverd om wanneer hij nog eens verliefd 
wordt te veranderen in een ezel. Wat natuur 
lijk niet lang duurt. Couperus schreef over 
zijn 'Ezel’:”. . .Onwaarschijnlijkste on-
waarschijnlijkheid, psychologieloos, sym- 
boliekloos (denk vooral niet, dat mijn ver 
liefde ezel een symbool is!!!)”

Deze produktie van d'Oude Kapel wordt ge-
bracht door een duo: Jetty Roels en Gerdy 
De Decker. Zij werken in dans, mime en voor 
al in schaduwspel:De vele personnages uit 
het sprookje worden vetolkt in snelle opeen 
volging van schaduwfiguren op een scherm.
In harmonie met de schaduwen maakte Milou 
Larnmertyn zwart-wit kostumes. De bind- 
teksten van het verhaal worden tussen de 
scènes door geprojecteerd, zoals dat vroe-
ger het geval was in de stomme film. An-
ton Cogen en Mark Willems gaven regie- 
advies en Händel leverde de muziek.

De aktie beperkt zich tot mime en dans, er 
wordt niet gesproken in deze voorstelling 
die vooral visueel belooft te boeien. Al 
is 'De Verliefde ezel’ een sprookje, deze 
produktie is in de eerste plaats gericht 
tot volwassenen.

'De Verliefde Ezelslechts twee voorstel 
lingen in ARCA-NET: Dp maandag 14 en dins-
dag 1^ december om 20h.

D R EM PEL FESTIVAL

Theater Vertikaal zit voor het tweede jaar 
in‘ een nieuwe zaal (Van Crombrugghe huide- 
vetterskaai) en een nieuwe direkteur (Daan 
Hugaert). Niet zonder sukses want voor het 
eerst in de geschiedenis van Vertikaal ver-
dubbelde het aantal bezoekers en de produk-
tie 'Pietje De Leugenaar' werd door 4000 
mensen bekeken.

Net als vorig jaar werd ook nu een drempel- 
festival georganizeerd. Dat had eigenlijk 
vorige week al moeten starten, maar wat 
heet 'een samenloop van omstandigheden' 
zorgde ervoor dat men pas op vrijdag 11 dec. 
van start gaat.

Vorig jaar zagen we op datzelfde festival 
niet-gesubsidieerde, maar toch heel prof- 
fessionele gezelschappen als De Witte Kraai 
en Radeis. Omdat het tenslotte toch dezelfde 
gezelschappen zijn die zonder subsidie blij-
ven draaien en er bovendien weinig degelijks 
bijkomt, werd dit keer geopteerd om aan 
jonge regisseurs een eerste kans te geven. 
Het betreft hier vier onlangs afgestudeer-
den van het Brusselse RITCS: Philip Lepez, 
Toon Seghers, Arne Sierens en Myriam Thys. 
Deze vier mogen nu dit festival gebruiken 
als springplank, een gelegenheid om te tonen 
wat ze in hun mars hebben. Zij kregen van di 
recteur Hugaert carte blanche. Als beperking 
werd alleen gesteld: stukken voor één akteur 
en één actrice, en gebruik maken van zo 
weinig mogelijk technische hulpmiddelen. Het 
zijn vier projecten,d.w.z. sommige regis 
seurs zijn wel uitgegaan van éénof andere 
tekst maar hebben die zodanig omgewerkt of 
geïnterpreteerd dat men mag gewagen van 
oorspronkelijke kreaties.

Toch wil theater Vertikaal, naar eigen zeg-
gen, risiko’s blijven nemen met hunpfogra- 
matie. Zij willen als gesubsidieerd theater 
niet de gemakkelijkste oplossing kiezen 
■door boulevardkomedies te gaan spelen. Al 
zit de zaal dan wèl afgeladen vol.

Hieronder ziet u de verschillende produkties 
Bij wijze van experiment, en in navolging 
van het lunchtheater van Walter De Buck wor-
den in Vertikaal op woensdag en vrijdag nu 
ook lunchvoorstellingen gespeeld (aanvang 
12.20h.) Ons werd medegedeeld dat er dan 
lekkere kaasplankjes voor konsummatie vat-
baar zullen zijn.

Pappenheimers. Regie Toon Seghers, première 
11 dec. 21.00h.
De ene kloot is de andere niet. Regie Philip 
Lepez, première maand. 14 dec. 21h. 
Slaapkameratleet. Regie Arne Sierens, premiè 
re woensd. 16 dec. 12.20h.
Act 23. Regie Myriam Thys, première vrijd. 8 
jan. 21h;

Voor preciezere informatie omtrent de progrc 
matie: tel. 254061

J o  V a n  Uam m e

( vervolg van blz. 2 )

In vele gevallen wordt bovendien het 
verlies aan loon, veroorzaakt door de 
stijgende marginale belstingsdruk, af-
gewenteld op de onderneming, die zich 
verplicht ziet de loonsverhoging te ver-
halen op haar afschrijvingen. Vandaar 
de veroudering van ons industrieel ap-
paraat en de stijgende werkloosheid.

Al betreft het hier kleinere produkties, 
toch kosten ze nog meer dan genoeg. Te veel 
zelfs om zonder moeite door een klein thea-
ter als Vertikaal te worden gedragen. Daar-
om roept men op om peter of meter te wor-
den van het Drempelfestival. Dat kan door 
een deel van je dop- of ander,geld te beleg-
gen in teater Vertikaal(nr. 441-202661-91) 
met vermelding drempelfestival.

Ook werden er al bepaalde firma's gekontak- 
teerd om hun bijdrage te leveren. Maar nie-
mand is nog happig een milde schenking te 
doen in duistere tijden als de onze.

Ivonne

G E Z O C H T

Door de redactie van Schamper wordt de film 
rubriek stiefmoederlijk behandeld. Om op 
pepaste wijze de kultuurbarbaren binnen de 
redactie en univ. in 't alpemeen van ant-
woord te dienen, doen we een (laatste) op-
roep. We zoeken een of meer fipuren die 
van filmkijken houden en in staat zijn om 
Schampers duivels nivo een en ander ook aan 
de potentiële filmkijker mee te geven.
Het gaat om informatie omtrent vertoningen 
en festivals en het presenteren in een tien 
tal lijnen van één of meerdere "goede" 
films per week voor Schamper. Het spreekt 
vanzelf dat de pegadipde(n) na een aanloop-
periode dan ook ten volle van enige facili-
teiten kunnen genieten : mooie filmfoto's, 
eventuele gratis filmtickets enzovoort.
Neem graag kontakt op met Rik/Schamper 
(T,T. Dauw gelieve zich te onthouden) in de 
Brug op maandagavond.

D E C A S C Q Q P

Het wordt trouwens steeds moeilijken de 
filmsituatie adekwaat te beschrijven. Nog 
één week zijn we verwijderd van de opening 
van de DECASC00P (Ter Platen) pp 17 decem-
ber. Vier van de tien zalen zijn dan - 
na veel uitstel - klaar. Er wordt gestart 
met Steven Spielbergs LOST ARK. Tegelijk 
met de Calypso komt de film eindelijk in 
Gent uit : hij was speciaal voor de Deca- 
scoopopening geblokkeerd. Naast een DE 
FUNES (voor de liefhebbers) komt ook CHRIS- 
TIANE F. uit. Volgende keer komt in Scham-
per een bespreking van dit Westduits kas- 
sukses.

S C Q Q P
In het sympatiekste aller filmkompleksen, 
Studio Skoop, staat er deze week een inter-
essante Russische prent op het programma. 
Het wordt een beetje een traditie van de 
Skoop dat ze het beste van de USSR-produc- 
tie voorstellen. Wij hebben -van onze kant 

- hartelijk gelachen met de Rus van vorige 
maand, HERFSTMARATON var. Dguljerov. De nu 
vertoonde film van Mikhlakov, ONVOLTOOID

xwa aanpak. Het gaat om Tsjechov-verfil- 
ming en hopelijk gaat dan ook het theater-
mannet je van Schamper eens een kijkje ne-
ren. ..

C A L Y P S O

Naast de "must", TRUE C0NFESSI0NS (foto) met 
De Niro en Duvall staat er op het Calypso - 
programma een interessante herneming, nl. 
EXTERIEUR NUIT van Jacques Bral. Om 23 u. 
kan u deze week de prent (opnieuw) gaan be-
kijken. Uw correspondent raakt er moeilijk 
over uitgepraat. Vandaar : Exterieur Nuit 
brengt het verhaal van drie leukerds. Twee 
knappe gasten en een mooie meid. De twee 
dwalen wat rond in een schitterend in beeld 
pebracht nachtelijk Parijs en maken kennis 
met Cora, de knappe taxi-voerster, eigenzin-
nig en niet bang. Zij zijn alle drie pro- 
dukten van de jaren tachtig : stadsmensen, 
individualistisch, soms ergelijk koppig, 
maar niet zonder humor en steeds stijlvol.
Ga kijken en herken (misschien) jezelf.

Door een gevoelige daling van de margina-
le belastingdruk op de werknemers, zou 
de Belgische industrie dus haar concurren 
tiepositie kunnen verbeteren zonder het 
netto-loon en de koopkracht van de werk-
nemers aan te tasten. Men kan immers het 
hruto-loon verlagen en het netto-loon 
handhaven of zelfs verhogen.
In de neo-liberale analyse is dus de loon 
kost van belang en niet het netto-loon van 
de werknemer. Polekar ziet dit, blijkbaar 
om demagogische redenen over het hoofd.

4) de afbouw van protectionisme op in-
ternationaal vlak:

De bestendige stijging van de protectionis 
tische reglementering op internationaal 
vlak (vb. de landbouwpolitiek van de EEG) 
versterkt de tendens naar economische au 
tarchie, waardoor de inefficiëntie van 
de produktie toeneemt. De afbouw van de 
reglementering en een vrijer verkeer van 
arbeid en kapitaal moet leiden tot een 
meer efficiente allocatie van arbeid en 
kapitaal.

Totdaar een greep uit de remedies, door 
het neo-liberalisme voorgesteld.Tenslotte 
nog dit. Iedereen met gezond verstand, dus 
ook de neo-liberaal, weet dat een plotse 
stopzetting van subsidiëring een "tabula 
rasa" maken met de sociale zekerheid,een 
massale afdanking'van overheidspersoneel, 
in ons land tot een grootscheepse sociale 
ontwrichting zou leiden. Door de neo-li 
beralen dergelijke intenties in de schoe-
nen te schuiven, wil men bij de bevolking 
angstreflexen aankweken, ten einde een 
redelijke en geleidelijke ombuiging van 
de huidige socialiserende politiek 
onmogelijk te maken.

In afwachting dat wij van Schamper eens 
de gelegenheid krijgen een paar lessen o- 
ver de crisis bijeen te schrijven, blij-
ven we bereid tot redelijke discussie.

LVSV
Notarisstr. 3 
9000 Gent

STUK VOOR PIANOLA (1976) is veel klassieker Robert De Niro 'True Confessions'

amnesty in ternationa l  
teg en  verdw ijn ingen  

a k t ie d a g  : z a te rd a g  
12 d e c e m b e r

Amnestie International is een organisatie 
die zich inzet voor de vrijlating van 
mensen die enkel omwille van hun over-
tuiging, politiek of godsdienstig of filo 
sofisch gevangen zitten. Ze voert ook 
acties tegen martelingen en doodstraf.

De repressievorm waaraan A.I. vanaf 1 dec'81 
internationaal veel aandacht besteed is 'ver 
dwijningen'. Amnesty spreekt van een verdwij 
ning als
- een persoon is ontvoerd door of met in-

stemming van de overheid.
- familieleden en vrienden er niet in sla-

gen het lot en de verblijfplaats van de 'ver-
dwenen' personen te achterhalen.
- de overheid de detentie ontkent, weigert 

een onderzoek in te stellen of weigert de 
resultaten van het onderzoek openbaar te ma-
ken .

Deze repressievorm neemt over heel de wereld 
steeds meer uitbreiding. Repressieve regimes 
menen hun verantwoordelijkheid te kunnen ont 
vluchten door deze 'moderne' vorm van gevan-
genschap. In heel wat landen -Midden en Zuid 
Amerika zijn op dat gebied het meest berucht 
- lijkt het verdwijnen van personen een 
overheidsbeleid te worden om door angst en 
onzekerheid de bevolking te intimideren. 
Dikwijls worden vuile karweien trouwens aan 
allerlei paramilitaire organisaties uitbe-
steed. De overheid weet natuurlijk van niets 
en meent zo onternationale protesten te 
kunnen ontwijken.

Amnesty International wil in de 1° plaats 
meer bekendheid geven aan dit onmenselijk 
fenomeen waarbij aan familieleden van 'ver- 
dwenenen’ zelfs het recht ontzegd wofdt met 
zekerheid te weten of iemand gevangen is 
gezet of niet, of hij of zij nog leeft of 
niet. Bewijzen van 'verdwijningen' komen 
vooral uit Chili, Argentinië, Guatemala,El 
Salvador, Ethiopië, Guinea, de Filippijnen, 
de Demokratische Republiek Jemen. 'Verdwij-
ning' betekent daar in de meeste gevallen 
’foltering’ of ’moord’. In Argentinië be-
staat een heel netwerk van geheime concen-
tratiekampen waar met niet levend vandaan 
komt. Amnesty ontving ook rapporten over 
'verdwijningen' uit Afghanistan, Brazilië, 
Oost - Timor, Syrië, Marokko, Mexico, Nami-
bië en die lijst is ver van compleet.

Tegen deze praktijken moet gereageerd worden 
en daarom roepen wij iedereen op voor de 
nationale betoging tegen verdwijningen op 
zaterdag 12 december 1981 te Gent (verza-
melen St.-Pietersplein om 18.30u). Vanaf 
14.00 u heeft in de Blandijnberg (aud.E) 
op dezelfde dag de herdenking plaats van 
het 20-jarig bestaan van Amnesty Internatio-
nal .
Naast getuigenissen van vluchtelingen uit 
Bolivië en Uruguay en een toespraak door 
Willy Laes, voorzitter van A.I.Belgium, 
zijn er optredens van het Sabbatini-theater 
(mime), het Brecht-Eisler-Koor,poëzie 
(Jaak Vissenaken). Het geheel wordt ge-
presenteerd door Freek Neyrinck. Na de 
betoging is er in de Cercle, Recolletten- 
lei 3, om 20.30 u. een AMNESTY-FUIF met 
optreden van een werktheater uit Purmerend 
Casa Chile, MM Oxelvocht. (voor avondpro' 
gramma: 100 fr.)

Hoe meer mensen tegen de praktijk van 'ver-
dwijningen' protesteren, hoe meer kans er 
is dat dit protest daadwerkelijk iets ver-
andert. In elk geval moeten wij aan
een repressief regime en aan haar ambassa-
de klaar en duidelijk laten weten dat wij 
ons geen zand in de ogen laten strooien. 
Schrijf daarom samen met Amnesty een brief 
op elke derde woensdag van da maand op 
het Amnesty-lokaal (naast 't café 't Uile- 
kot, Kortrijkse stwg 352(nieuw nummer 476) 
en vraag meer uitleg over o.a. de 4 vol-
gende personen:
1) Bahadin Ahmad MUHAMMAD(Yemen)
2) Kuba-Nkodya ZAMABI(Zaïre)
3) Graciela MELIBOVSKY SAIDLER (Argentinië)
4) Tewfiq Drak AL-SIBA’I (Syrië)

Indien je lid wenst te worden van Amnesty 
International of indien je wil toetreden 
tot de universitaire werkgroep, kan je al-
tijd langskomen op ons lokaal (open elke 
woensdag van 17.00 u. tot 20.00u.) of kon-
takt opnemen met ondergetekende.

Jacques Van Keymeulen 
Coördinatie A .1.-Werkgroep Gent 
Snoekstraat 50, 9000 Gent _
Tel. 091 23 36 76 Q



vervolg van do frontpagina.

En daarbij komt nog :
als iedereen zich aan de afspraken houdt 
zal de zaal van het Boerekot beschikbaar 
zijn vanaf 1 januari :

- de studenten moeten zelf zorgen voor 
het onderhoud van de zaal na ide fuiven.
Het personeel is naar de vakbond gestapt 
en wil niet meer het boeltje 's morgens 
'uitmesten'. Als privé-organisaties dit 
zouden doenkost dat 30.000 frank in de 
maand.
- de bewaking moet door de studenten zelf 

verzekerd worden. Nachtrondes kosten 
dngeveer 2.100 frank per avond.
Een bürokratisch probleempje is dat de 
toelating telkens opnieuw aan de rector 
zal moeten worden gevraagd, die toch wel 
betere dingen te doen heeft. Daarom zou 
men een permanente toelating vragen, via 
de decaan van de faculteit Landbouw.
- de uitbating van de zaal moet verzorgd 

worden door studenten-vrijwilligers, De 
faculteit die het beheer het meest aantal 
avonden kan verzorgen, zalhet beheer van 
het boerekot toegewezen krijgen.

Om tegenstanders maar meteen de mond te 
snoeren., heeft de unief zo'n zaal werke-
lijk nodig ?
Elke universiteit heeft dat, de Rug mag 
niet achterblijven. Studentenorganisaties 
hebben geen vat op privé-initiatief, zeker 
niet als dêq zalen dan nog een monopolie 
hebben.
Daarbij heeft het stadsbestuur nog geen 
teken van leven gegeven (geen geld), en 
de unief kan het financieel aan. Hen heeft 
trouwens uitgerekend dat het huren van 
zalen, en het kraken van de blandijn op 
lange termijn onvermijdelijk meer kost.

VERGADERING
fk fr
Op de vergadering van het faculteitenkonvent 
werden de voorstellen De Bondt, Bosmans, 
Eyskens-Coens voorgesteld aan de faculteiten. 
Voor het eerst sinds zeer lang heeft dit 
konvent een duidelijk standpunt ingenomen.
De teksten werden reeds eerder in schamper 
gepubliceerd, (schamper 142).
Het FK ging nog verder en bracht het voor-
stel van de ingenieurs als alternatieve 
financieringsmogelijkheid op tafel. Dit 
voorstel zullen we in de volgende schamper 
uitgebreid bespreken. Men wil nu ook 
eindelijk eens tot een inventarisatie 
komen van wat de verschillende faculteiten 
allemaal aan materiaal hebben (stencil-
machines, typmachines, sorteerders,...). 
Spijtig genoeg willen sommige faculteiten 
(zoals de geneeskunde) niet laten zien wat 
ze achter de hand hebben , het oubollige 
hebben-is-hebben.

Dit is het eerste verslag van een_ 
faculteitsraad dat ooit schamper is 
binnengewaaid. Driewerf hoera voor stefan 
W. ! We hoven dat andere faculteitsraxcd- 
afgevaardigden (oef) dit voorbeeld zullen 
volgen, we vinden dat de studenten daar 

recht ov hebben. dg vedacUe.

Faculteitsraad rechten- 
ste twee vergaderingen

verslag van de laat-

pk
De vergadering van het politiek konvent is 
een mager beestje geweest.
Een uitschieter was het uitbouwen van het 
Dagelijks Buro (hoe dagelijks dat is moet 
later blijken). Zoals Johan vande Maele 
(voorzitter) ons vertelde in een interview 
(schamper 140) kan je inderdaad zo goed als 
geen beweging krijgen in dit 'subsidieorgaan' 
met als droevig gevolg dat de voornaamste 
discussies gaan over subsidies voor het 
inleggen van autobussen, en de overheveling 
van geld naar het W.K.

wk

agenda

tonggl
VRIJDAG 11 DECMBER

-  ARCA NET: De wereldverbeteraar om 20.00u
- ARENA: Speeltheater met vogelvrij 19.00u
- NTG: Charcuterie fine in St. Pietersab-

dij om 21 .00u
- DE BRON: De clown II om 22.00u
- GAT: Sloapkamer histories om 20.00u

Het werkgroepenkonvent moest rood worden 
van schaamte. In het begin van het jaar 
wordt de pot met geld op tafel gezet en 
dan springt iedereen in de brij, om zoveel 
mogelijk van het goedje op te zuigen. 
Resultaat : als er dan eens toevallig een 
serieus iets op stapel staat in november, 
december is er geen geld meer.
De mensen van Amnesty International (zie 
pag. 3) vroegen steun om hun affiches te 
drukken. H et werkgroepenkonvent had geen 
geld meer...
Het politiek konvent heeft dan maar 10.000 
frank geleend aan het W.K.

kk
Het kultureel konvent spuwt in de handen 
voor de jaarlijkse KK-happening. Er is 
nogal wat volk en handen voor nodig maar 
dat laten we u wel tijdig weten.
De zeefdrukklas krijgt de installatie 
waar ze al lang van droomt. Dat gaat 
wel een kleine honderduizend frank kosten 
maar dat kan vlot binnen het budget op 
tafel worden gelegd.
En dan het droevige nieuws : het kultureel 
konvent is één groep armer. Het koor 
heeft zichzelf opgeheven. Daarvan kan 
je meer lezen op de frontpagina.

Omdat de RvB op zich laat wachten, zullen de 
faculteitsraden dan maar zorgen voor hete 
hangijzers. Dit zijn (zeker!) geen schamper- 
standpunten (gelukkig maar!), enkel objec-
tieve informatie.

F)R. 28/10/1981: Pièce de Resistance op deze 
vergaderingen waren een aantal opvolgingen: 
deze van proffesor Spanoghe, Delva, en Kluys 
kens (deze laatste enkel ivm het vak "Zaken-
recht”). Na schifting aan de hand van ob-
jectieve criteria (aggregatie H.O. in het 
betrokken vakgebied en dito publikaties) 
werden de volgende kandidaten voor voor. 
dracht weerhouden: voor de opvolging van 
prof. Spanoghe: Dr.J.Erauw; voor de opvol-
ging van de profs Delva en Kluyskens: Dr. J. 
Gerlo (Personen- en familierecht, Huwelijksv 
vermogenrecht); Dr. Chr. Engels ( Zakenrecht

Voorrechten en Hypotheken);Dr. B.Bouckaert 
(Algemene Beginselen van het Recht en 
prof. Dr. H. Boeken (Inleiding tot het Bel-
gisch Privaatrecht, Grondige studie Burge-
lijk recht).

F.R. 18/11/1981
interessant onderwerp op deze (zoals gewoon-
lijk vrij saaie) agenda: de voorstellen 
van de onderwijsraad mbt de wijziging van 
het vigerend examenreglement. Het weer-
zinwekkende aan gans dit voorstel is 
dat de norm voor vrijstelling en gemiddelde 
gelijk gesteld zou worden. Onvermijdelijke 
konsekwentie: de prof die een student geen 
vrijstelling wil geven, geeft hem meteen 
ook zijn gemiddelde niet, dat hij nochtans 
nodig heeft om 'erdoor' te zijn. Anderzijds 
is het een positiever maatregel ,dat men 
de vrijstellingen zou laten meetellen in een 
eventueel bisjaar. Waar het eerste voorstel 
door onze faculteitsraad met "njet” getor-
pedeerd werd (hopelijk gebeurt dat elders 
ook, en niet in de laatste plaats in de 
RvB), was de meerderheid wel voor het twee-
de voorstel te vijden. Maar van een samen 
toepassen van de twee maatregelen samen 
(I2-I2-I2-regel) wilde niemand horen.(En dat 
is maar goed ook: het zou neerkomen op een 
geven met de ene hand en een nemen met 
de andere hand!)

Stephan W.
Lid Faculteitsraad rechten (en zeker en 
vast geen medewerker van Schamper!)
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ZATERDAG 12 DECEMBER

-  ARCA NET: De wereldverbeteraar om 20.00u
- ARENA: Speeltheater met Reinaard De Xös

om 19. 30u
- NTG: Ein de carrière om 20.00u (première)

Charcuterie fine in St. Pietersab-
dij om 20.00u

-VERTIKAAL: Drempel festival Pappenheimers 
om 21 .00u

-STEKELBEES: Jeugdanimatie om 14.00u 
-MINARD: Salut, 'k ga in congé om 19. 30u 
-DE BRON: De clowm II om 22.00u

ZONDAG 1 3 DECEMBER

- ARENA: Droom op de apenberg van TIEDRIE
om 20.15u

- NTG: Ein de carrière om 20.00u
Charcuterie fine in de St. Pietersab-
dij om 20.00u

- MlNARD: Salut 'k ga in conejé om 16.00u 
-TAPTOE: Drie stoefpotloden van Propop in

NTG (zolderkamer) oml5.00u

MAANDAG 1 4 DECEMBER

- ARCA NET: De wereldverbeteraar om 20.00u
- ARENA: Droom op de apenberg van TIEDRIE

- NTG: Ein de carrière om 20.00u
Charcuterie Fine in de St. Pieters-

abdij om 20.00u
- VERTIKAAL: Tweede première van het Drem-

pel festival : 'De ene kloot is
de andere niet' om 21 .00u

DINSDAG 1 5 DECEM BER

- ARCA NET: De wereldverbeteraar om 20.00u
- ARENA: Omdèt mensen belangrijk zijn om

2o.l5u door De zwarte komedie

WOENSDAG 1 6 DECEMBER

- ARCA NET: De wereldverbeteraar om 20.00u
- VERTIKAAL: Derde première van het Drem-

pel festival: ' Slaapkameratleet
-om 12.20u en 'Pappenheimers' 
om 21.00u

DONDERDAG 1 7 DECEMBER

- ARCA NET: De wereldverbeteraar om 20.00u
- NTG: ELn de carrière om 20.00u

Fitie charcuterie in de St. Pieters-
abdij om 20.00u

VRIJDAG 18 DECEMBER

- ARCA NET: De wereldverbeteraar om 20.00u
- ARENA: Vogelvrij door speeltheater om

1 9.00u
-  V E R T IK A A L :  Slaapkameratleet om 1 2. 30u

en 21 .00u

ZATERDAG 1 9 DECEMBER

-  ARCA NET: De wereldverbeteraar om 20.00u
- ARENA: Geleid bezoek aan de luchtkastelen

van België door Stekelbees om 
14.00u
Rapsodg in blue door het Willem 
Breuker Kollektief om 20.15u

- NTG: Fin de carrière om 20.00u
Charcuterie fine in de St. Pieters-
abdij om 20.00u

-  V E R T IK A A L :  De ene k l o o t  is de andere niet
om 21.00u

- MINARD: Salut 'k ga in congé om 1 9. 30u 

ZONDAG 20 DECEMBER

- ARENA: Vogelvrij door het Speeltheater
om 15.00u

- NTG: om 15.00u idem zondag jongstleden
- MINARD: Salut 'k ga in congé om 1 6.00u
- TAPTOE: Drie blauwe bollen door Ajuintje

om 15.00u in NTG

stadsradio
maandag

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

dinsdag

17u : kapstok
18u : babylon is buming
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : van slag om swinger deel 1
20u : vers voer voor de beesten
21u : van slag om swinger deel 2
22u : roestvrij tot 1 uur.

woensdag

17u : godverdegodvermuziek 
18u : schots en scheef
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender
19.15u : één uur worst
20u : moving picturës
21u : zachte energie
22u : de vergaarbak tot 24u.

donderdag

17u : dogs incorporated
18u : huilen met de pet op
19u : nieuws, regionaal en toestelkalender

19.15u : de naam zegt het zelf
20u : de brakke grond
21u : op avontuur in kitteluur tot 24u

vrijdag

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

19.15u : de spertladder
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

steunpakket ! 
radio toestel heeft nogal 
wat hulp nodig en j i j  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 qent.

LEZERS

E IN S
Dinsdagavond 1 dec. wandelde ik samen met 
twee vrienden naar ons kot, rond één uur 
's nachts. Plots zagen we een kerel om-
ringt door drie rijkswachters, elk plus-
minus 22 jaar. We vroegen aan die kerel:
"Wat is er aan de hand?" Pascontrole.Voor 
wij verder iets tegen hem konden zeggen brul 
den de dienaren der wet: "Doorlopen jullie!” 
We bleven staan en ergerden ons aan dit re-
pressieve optreden tegen studenten. Zwijgen 
jullie hebben niets te vertellen! Enkele 
seconden later stonden we met onze beide han 
den tegen de muur. Een vriend beledigde een 
rijkswachter, deze zei: Herhaal dat nog 
eens als ge durft! Hij deed dit niet op 
ons aanraden. Maar dit hadden ze niet ver-
wacht. Gevolg: reeds één student in de Ford 
waarin een kerstboom van een computer voor 
de verlichting zorgde (new Communications) 
Politie passeerde."Draai u maar om" beval 
de rijkswacht, maar we bleven in jodenhou-
ding staan. Rijkswacht stelde de politie 
vlug gerust.We wilden mee met onze vriend 
als getuigen toen ze er met hem vandoor 
wilden. Maar nu werden we bedreigd met een 
MACHINEGEWEER en hardhandig in de reeds 
aangekomen combi gesmetenCVersterking, alsof 
een mitrailleur nog niet genoeg zou kunnen 
zijn). In de kazerne werden we apart tot 
drie uur door dezelfde rijkswachters onder-
vraagd. Zelf mochten we ons verslag niet 
opstellen en er ook niet in schrappen of 
bij schrijven.

Dus van het machinegeweer,handen tegen de 
muur, niet praten of omkijken, uitspraak:

Van deze uitspraak niets in het verslag.
Om van de hardhandigheid en de kleineringen 
maar te zwijgen...

Een student.

ö? machineqeweren schijnen in de mode 
te zijn. Nadat één van de buren van de 
zaal cercle de riikswacht gebeld had 
weoens nachtlawaai kwam één 
rijkswachter in de cercle dat lawaai 
kontroleren met een machinegeweer van 
een kleine 90 cm. Als je het ons vraaot 
niet zo tactvol...

de redactie

Lullen is ook een kunst

Jef Geeraerts, schrijver-jager zoals aange- 
kondigd op de affiche van Germania in een 
behoorlijk gevuld aud. C, Blandijn. Niks 
dan lof voor het initiatief. Dus toch 
germanisten in de germaanse. Geeraerts begor 
met een voordracht van zijn "laatste brief 
rondom liefde en dood", een stukje dat 
hijzelf zijn meest literaire tekst noemt. 
Deze man lijkt wat uitgeblust, een brave 
echtgenoot geworden, maar blijft het over 
colts en karabijnen hebben, over Kongolese 
toestanden. Als een oudstrijder die ietwat 
nostalgischt terugdenkt aan de oorlogsjaren

Geeraerts ontweek angstvallig alle vragen 
die enige grond hadden of die in de richting 
van zijn privacy wezen. Daardoor verviel 
natuurlijk een belangrijke bron van dis-
cussie. Geeraerts liet zich zien als de’au- 
teur', niet als de man die schrijft.

Hij vertelde trots hoe hij ” die negers" 
tot werken aanzette en hoe hij pas achteraf 
heeft begrepen hoe verkeerd de kolonialen 
waren. Mooi. Geeraerts demonstreerde al 
zijn weetjes: berejacht in Alaska, levens-
honger en doodsangst, de Viëtnamveteranen 
bar in New York, de zaak Jespers. Heel 
stoer maar onsamenhangend, ergerlijk, anec- 
dotisch en ontzettend saai.

Jo Van Damme


