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In Leuven is serieus protest losgebroken rond de verhoging van de maaltijd prijzen. Ook in Gent wordt gebromd. En toch vond Schamper dit
nieuws net niet belangrijk genoeg om
er een frontpagina mee te vullen.
Of er dan leuker dingen waren om over te kribbelen ? Jawel hoor: een
kwalijk ruikend zaakje in verhui stoestanden en vriendjespolitiek in
de Ledeaanck, met een (g)astronomisch<
rekening achteraf.
En dan maar kletsen over geld tekort
en maaltijdprijzen.
Er zijn zo van die faculteiten aan de
Rijksuniversiteit van Gent die nauwelijks
van zich laten horen. Alles lijkt er gesmeerd te lopen, op wieltjes a.h.w: proffen geven les, studenten volgen ze met de
regelmaat van de de zon die 's morgens opkomt en 's avonds weer ondergaat.

Het schoolvoorbeeld van dergelijke
fakulteiten zou wel eens de Wetenschappen
aan de Ledeganck kunnen zijn. Een aantal
decennia geleden werden de gebouwen daar
opgetrokken, bovenop de resten van een
oude volksbuurt. Er moest namelijk plaats
gevonden worden de niet afnemende stroom
studenten rond de jaren zestig te kunnen
opvangen.

Sindsdien bleef veel ongewijzigd. Praktikazalen, auditoria, researchruimten
werden in gebruik genomen en 1?ot op vandaag voelen proffen, studenten en assistenten er zich thuis.

Maar een wervelend verhaal zou niet wervelen als er geen plot in zat. We kunner
eerst even de personages voorstellen.
-de student: als gevolg van een aantal
straffe verhalen, braafjes
en buigzaam geworden maar
niettemin nog steeds de dupe.
-Cardon
-Robbrecht
eminente wetenschappers
-Gomez
-Eeckhout
-Fiers: ook eminent.
-Hoste: klein, met bril, geabonneerd op
rektorale ambten.
-Schamper: hoed, regenjas met opstaande
kraag en Maigretpijpje.

GROOT

verhaal van een
coene ridder

Deze week al niet beter : Coens laat zich
in de Standaard ontvallen dat 'ook de universiteiten zullen moeten inleveren, maar
zonder bet wetenschappelijk onderzoek daar-,
onder te doen lijden'.
Wat Coens daar precies mee bedoelt ?
Op een loonmassa van 110 miljard moet 3%
bezuinigd worden : resultaat 3,3 miljaard
meer in de staatskas. Nochtans zegt Coens
in dat interview , betekent dat niet dat
de leerkrachten 3 procent minder zullen
verdienen, wél dat de groei van hun wedde
met 3 procent zal worden afgeremd. Tja,
dat is natuurlijk een belangrijk onderscheid ?!
Zal Coens ook op de universitaire lonen
bezuinigen ? Dat is de eerste mogelijkheid,
alhoewel niet zo direct te verwachten. Want
er is een gemakklijker bokje om neer te
leggen.
Zal Coens 3 % bezuinigen op de rug van
de student? Voilà, nu praten we over de
toekomst. De regering zal de universiteit
financieel beknotten (qua sociale sector,
werkingskredieten), en de universiteit
kan, en zàl dat moeten recupereren via de
student, o.a. via verhoogde inschrijvingsgelden. De dupe : de student. Als je gaat
klagen in het rectoraat zal men je naar de
regering doorsturen, als je gaat klagen bij
de regering dan zal die zeggen : 'jamaar,
wij hebben niet gezegd dat de inschrijvings
gelden en maaitijdprijzen moeten verhogen,
da’s de draai die de unief eraan geeft.’
De dupe : jawel .

ster coen

De grote verdwijntruc in de
Ledeaanck. De studenten worden
alvast verzocht een reservefiets
te kopen. Frontpagina hiernaast.

Zowat twee a drie jaar geleden kwam prof
Fiers, gespecialiseerd in kankeronderzoek,
tot het inzicht dat de hem toegewezen
helft van de vijfde verdieping aan de
Ledeganck te klein was.
Dat is ook zo en dus moest er naar een
oplossing uitgekeken worden. De Ledeganck
echter zit al zo vol als een ei en het
ligt v o r een redelijk mens dan ook al
dadelijk voor de hand dat prof Fiers zijn
intrek zou nemen in het zo goed als leeg
staande gebouw S12 op de Sterre (Krijgslaan).
Maar Fiers wou graag in de Ledeganck blijven en stapte toen naar Hoste, toen nog
rektor van onze Alma Mater. Hij drukte er
het volgende, de aangenomen oplossing,
door.

LEDEGANG
1- Fiers blijft in de Ledeganck en krijgt
de gehele derde verdieping.
2- Cardon en Robbrechts verhuizen naar
de eerste en tweede verdieping van S2,
ook op de Sterre.
3- Gomez verhuist van S2, gelijkvloers,
eerste en tweede verdieping, naar S12.
4- de dienst van Cardon, die op de tiende
verdieping van de Ledeganck zit, gaat
mee naar S2 [Sterre).
5- de praktikumzaal van prof Eeckhout
[prof Van der Kelen), nu op de tweede
verdieping Ledeganck, moet naar het
gelijkvloers van S2.
6- een volledig nieuw lesrooster, vooral
voor de eerste kandidatuur wetenschappen .

We kunnen hier enkele bezwaren bij opwerpen. Vooral wat betreft de kosten, die
geraamd worden op enkele tientallen miljoenen (plusminus 70). Een niet te ver-

BIBLIOTHEEC .
Het bi1iotheekje van de rechten, luxueus
maar onbruikbaar, is maar het eerste van
een lange reeks boegbeelden van universitaire miskleunen.
Laat even hetvolgende tafereeltje tot
uw fantazie doordringen : 200 studenten
krijgen een werk op en storten zich in
de bibliotheek... met zijn allen op een
boek waarvan er precies 1 (één) exemplaar
staat.
En dan heb je nog geluk dat dat éne werk
er is : hier huldigt men namelijk de gulden
regel : als een student een boek niet terug
zet, of op een verkeerde plaats zet, dan
verdwijnt dat boek voor een tijd in de kast.
En als het er staat,tje, je kan die 30 blz.
niet lezen zonder 299 collega’s over je
schouder te zien loeren, ik ga het dus
fotocopiëren. Weer fout. Er staan weliswaar 3 machines maar 1 ervan is enkel en
alleen voor proffen en assistenten.
Konstant niet gebruikt dus, want alle
grote seminaries hebben in de rechten
wel hun eigen fotccopiemachine, en de
kleintjes gaan liever bij hun buur dan
6 trappen neer, en twee trappen op.
Blijven er dus nog 2 over. En als je
dan het geluk hebt dat er één van stuk
is of meer vijffrankstukken uitspuwt dan
dat je erin stopte, dan blijft er nog als
enige mogelijkheid : met zijn 299 over je
schouder kijken terwijl jij die 30 pagina’s
fotocopieert.

Ondertussen gaat de unief voort met slecht
beheer. Onder studentenkringen spreekt men
al openlijk over 'het betere beleid van
de studenten-organisaties dan van de RUG'.

Ja, kom, denk je, je kan het eenmaal fotocopiëren en dan met een groepje dat stapeltje copies gebruiken. Alweer fout, want er
is geen werkruimte in deze bibliotheek,
alleen een leeszaal. Als je wil werken
met iemand anders samen dan moet je buiten
... op de trappen gaan zitten.

Ondertussen stapelt de RUG de eigendommen
verder op, als appeltje voor de dorst in
de 'slechte tijden'. Welnu, die dorst is
er. Wie betaalt het eerste rondje ?

De bibliotheek van de rechten is dagelijks
te bezichtigen. Mensen die praten of glimlachen om zoveel gepruts worden onmiddelijk
buiten gezet.

Coens liet zich het één en het
ander ontvallen, en vermits wij
naar een onderwijsminister luisteren : een verslag onderaan.
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mijden vraag hierbij is of het universitair patrimonium zich deze bokkesprongen
wel kan veroorloven. Overal in België
immers hebben de uniefs te kampen met
financiële problemen die ze met gemak
afwentelen op de sociale sektoren. Maar
dit is niet het geval in Gent! Hier kunnen
ze het zich blijkbaar nog permitteren het
geld langs open ramen naar buiten te
gooien.
Hoe kan nu een simpele verhuis zoveel
centen kosten?
Er is een aanpassing nodig van de praktikumzaal op de vijfde verdieping van de
Ledeganck voor Fiers.
-alle ramen in die praktikumzaal bestaan
nu uit matglas. Dat is nodig omdat de
zaal moet kunnen verduisterd worden voor
proeven. Maar Fiers wil licht !Mat glas
eruit dus en vervangen door helder glas.
Lengte van de zaal: ongeveer 40 meter,
breedte: 25 meter,Vraag maar eens na hoeveel het glas kost vandaag.
-De zaal moet verdeeld worden in kleine
hokjes.Bij de bouw van de Ledeganck waren
reeds gleuven voorzien in het plafond om
tussenwanden te plaatsen, maar de firma
die ze geplaatst heeft is kopje onder gegaan en de wanden die erin passen zijn
niet meer te krijgen.Dus: nieuwe plafonds
en nieuwe wanden ?
De indeling in hokjes brengt ook mee dat
de air-conditioning en de verwarming moeten aangepast worden, elektrische leidingen en waterleidingen moeten opnieuw worden gelegd.
-De nu geïnstalleerde praktikumtoestellen
van Cardon en Robbrecht moeten worden weggehaald.Een aantal van deze toestellen
is bijzonder moeilijk te transporteren,
bevoorbeeld de optische banken van ongeveer 6 meter lengte.Tot zover de 5de verdieping Ledeganck.

Dp de tiende verdieping van de Leueganck
(dienst van Cardon) staan enkele zeer
uitzonderlijke toestellen .voor natuurkunde.
Om deze te verhuizen zal men een beroep
moeten doen op gespecializeerde kranen.
Over naar de gebouwen aan de Sterre (Krijgs
laan) .

DE S T E R R E
Op de eerste verdieping van S2 bevinden zich
kleinere hokjes ( ongeveer 5 op 5) .Zij moeten ontruimd worden,gesloopt en veranderd
in een grote praktikumzaal en 1 auditorium
met 270 zitplaatsen, wat zeer nipt is voor
de 1ste kan. natuurkunde,wiskunde, aard-en
delfstofkunde en scheikunde.Bovendien moeten er W.C.'s komen.
Inderdaad een zeer logische en redelijke oplossing: in de Ledeganck moet een grote
zaal worden onderverdeeld, terwijl kleinere
ruimte in de Sterre al voor handen zijn,
maar d:Le moeten op hun beurt worden omgetoverd in een grote zaal.En er is meer.
Op het gelijkvloers van S2 is eveneens een
praktikumzaal voorzien die zal worden ingenomen door de studenten van de dienst van
prof Eeckhout ( van der Kelen).Daar kan de
bestaande praktikumzaal worden aangepast.
Prof Gomez is nu al verhuisd van S2 naar S12
terwijl hij sedert 6 jaar zijn werkterrein
had in S2 en alles er eindelijk op punt
begon te staan.
Dit zijn slechts de grove lijnen van de geplande verhuis.

Nog enkele randbemerkingen.
De dienst Cardon en de afdeling Robbrecht
waren reeds 20 jaar op de vijfde en tiende
verdieping van de Ledeganck gevestigd.Alles
liep gesmeerd ende op rolletjes tot de grote
lenteschoonmaak.

(vervolg pag. 3)

Een satirisch weekblad dat precies op
mijn verjaardag voor het eerst verschijnt
is een redaktioneel waard, dacht ik in
alle bescheidenheid.
De Zwijger en ik we zullen samen oud
worden. Alleen zal ik het wel langer
uithouden want is een satirisch weekblad een lang leven beschoren?
De waarheid doet altijd de ene pijn, de
andre kan er dan mee lachen. De waarheid
zonder franje. Dat is satire. Eigenaardig
dat Johan Anthierens, hoofdredakteur van
De Zwijger, zijn blad tot viermaal toe
met Pallieterke vergelijkt. Het Pallieterke kent het woord waarheid
niet, soms vanuit banale vuilschrijverij,
soms gewoon vanuit haar in met een minteken. Als Anthierens niet hoger mikt
dan dit laag bij degronds hoopje papierverspilling, dan zal hij nooit hogerop
geraken.
Nee, Anthierens, het eerste nummer valt
tegen. Een prins op een onzichtbare
drol is niet langer grappig. Een vijftal
schrijvers dat steevast Anthierens1
stijl wil naapen, is niet langer spits.
Maar kom, laten we de boreling niet
met-een zonder badwater zetten. Het verhaal van Jef Geeraerts die het aantal
erecties als criterium neemt om een
film goed of slecht te noemen, zal
zeker onze filmredactte plezieren. Het
verhaal over majoor-geneesheer Van Opstal die tegen kernwapens is en daarom
gedegradeerd wordt naar het Klein Kasteeltje'waar hij zich mag verdiepen in
de urinestal en-- van toekomstige rekruten' is voor een keertje Geschreven op
de snee van het mes.
De lay-out (de bladspiegel voor de
Nederlandse studenten) mag dan abominabel zijn, daar hebben wij van Schamper
onze mond over te houden.
Ja er is nog hoop, en een paragraaf mag
zelfs de eeuwigheid ingaan:‘wij zullen
het u en ons niet gemakkelijk maken.
Publicaties die hun lezers vleien, verachten hen binnenskamers, media die u
naar de mond mummelen beschouwen u als
snot, vandaar het slijm.' Daar is moed
voor nodig, dat ondervond Schamper toen
we u, lieve lezer, enkele maanden gebeden de volle laag gaven en dreigden ermee
op te houden. De reacties varieerden van
'tot zisns op de vuilnisbelt' tot het
pathetische moed inspreken. Dat zullen
ook de reacties zijn waaraan Anthierens
zich na dit eerste nummer mag verwachten.
Als wij het overleefden waarom hij dan
niet?

aja

De eerste raad van beheer is voorbij en
wij, van schamper, hebben geen verslag
binnen gekreaen.
Dat was niet zo afgesproken.
De studentenvertegenwoordigers hadden
net zoals hun voorgangers, toegegeven
dat de mensen die hen verkozen ook recht
hebben op informatie.
Volaende week dus ?

bis

We kregen noaal wat antwoorden op onze
artikeltjes rond de resto's en de prijzen
van de voedselmaaltijden aldaar. Zelfs
de heer Van Espen was gefnteresseerd.
We zullen pogen hier tegen volgende week
werk van te maken.

AUTONOOM
JO N G E R E N V E R Z E T

JONGERENCENTRUM. . . . . . .
Op woensdag, 27 januari, gaat een
vergadering door in kafee AMBER,
omtrent de oprichting van een jongerencentrum in GENT. Aanvang 17.30u
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In het vorige deel (Schamper nr
145) hebben we gezien dat de
autonome beweging ontstond in
Italië en zich verspreid heeft
over Europa (bv. Brixton), weliswaar in een andere vorm - meer
gericht op deelgebieden zoals
antimilitarisme, krakersverzet,
antikernenergiestrijd enz.
In dit deel:
- het autonoom jongerencentrum
in Zürich.

Voor meer informatie:
Nederland:
VRIJBRIEF: Oran.ie Nassaulaan 51,
1075 AK AMSTERDAM.
België :
PARADOKS : PB 546, 9000 PENT.
(zonder vermelding Paradoks)
In deel 3 over autonome strijd komen
volgende onderwerpen aan bod.
- KRAKERS in BRUSSEL
- Jongerencentrum in GENT
- TUWAT: Berlijn.

...Zürich...de heimat van chokolade, koekoeksklokken en internationaal kapitaal 'brand'.
Reeds lange tijd eisten de jongeren
van Zürich een autonoom jongerencentrum. HEt duurde echter tot '80
dat de Zwitserse jeugd met haar
eisen op straat kwam...met duizenden.
De konfrontatie met de staat bleef
niet lang uit.
Tienduizenden mensen werden gekonfronteerd met staatsgeweld van de alom
aanwezige oproerpolitie (in Nederland de M.E., in Gent de pas opgerichte speciale Mobiele Brigade
Eenheid die voor het eerst oefende
tijdens de 10.000 akties)
Het begon allemaal met een demonstratie voor de sjieke opera van Zürich.
De stad investeerde er miljoenen in
om het in leven te houden voor de
plaatselijke burgerij. De jongeren
echter hadden niets.. .ondanks de
noodzaak voor een ruimte om politieke en kulturele aktiviteiten te
laten doorgaan (in Gent heeft men
ook die situatie - de opera krijgt
miljoenen subsidies, de jongeren
hebben helemaal geen plaats om
permanent dingen te gaan doen)
Toen ze demonstreerden werden ze
uiteengedreven door de 'bullen' (politie) met traangas en rubberkogels.
De bewening bestaat uit lompenproletariërs, arbeiders, punks, sponti's, anarchisten, bedienden, studenten, zwartwerkers...Naast de
eis voor een autonoom centrum en
amnestie voor de gevangen demonstranten worden er andere punten behandeld zoals huisvestingstekort, vrouwenrechten , vervui1inasproblemen,
alternatieve manieren van leven en
werken.

"MAAK K0MK0MMERSALA UIT DE STAAT"
De beweging is ANTI-AUTORITAIR. Ze
wordt gesteund door vrije radio's en
enkele anarchistische tijdschriften
zoals STILETT, SUBIT0 en EISBRECHER.
In een oude fabriek (die hun toegewezen werd rond mei 80) ningen verscheidene meetings door. De autoritair linkse tendenzen konden met hun
'wijsheid' ophoepelen. De sfeer en
werking was er vrij. Mensen vormden
kleine groepen die zich bezighielden
met renovatie, direkte aksie, politierepressie (knastengruppen),
muziek, theater, homorechten enz. Kortom, de anders zo geïsoleerde oroeperingen en bewegingen kunnen elkaar
vinden in het centrum. Daardoor ook
de grote schrik van de overheid. Geïsoleerde bewegingen zijn makkelijk
monddood te maken, zijn makkelijk te
scheiden van de rest van de bevolking.
Van het moment echter dat er SAMENWERKING is tussen anti-autoritaire groepen betekent dit een gevaar voor de
gevestigde orde. Daarom blijft de rer
pressie (die allerlei vormen kan aannemen) tenen de beweging hardhandig.
Demonstraties worden uiteengeknuppeld.
Tegenover sommige demonstratie echter
kon de politie enkel maar machteloos
toekijken. Bijvoorbeeld de naaktdemonstraties waren een groot succes!
Ondanks de repressie b1iTft de beweging
verderleven, alhoewel ze met moeilijkheden te kampen heeft. Van buitenaf
is er ten eerste de sterke druk van de
overheid...van binnenuit heeft de beweging te kampen met misschien nog moeilijker te bestrijden problemen. De
kafees waar vroeger veel junkies (verslaafden aan harddrugs) kwamen hebben
hun deuren aesloten onder druk van de
overheid. Zo komt het dat vele dealers
hun werkinosveld hebben verlegd naar
het centrum. Deze spullen zijn niet
goedkoop en meisjes gaan zich bv gaan
prostitueren om deze spullen te kunnen
kopen. Daardoor is de werking en de
sfeer binnen het jongerencentrum verpest...en de overheid heeft een alibi
om op elk uur van de dag binnen te
vallen. Of daarmee de hele beweging
gebroken is zal afhangen van de jongeren
zelf.
Een les in ieder geval wanneer hier zou
gestart worden met een autonoom centrum!

(vervolg volgende week : autonome stellingen^

R E A C T IE S
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VVS-SVB

1
Het kan NSV misschien rustig 'lijken' aan
deze universiteit. Stilte voor de storm !
Na de acties tegen de Bondt (ontmanteling
sociale sector). Bosmans en EyskensCoens, is VVS-SVB aan het werken rond
punten en examensysteem, gedragscode voor
proffen en bovenal rond de dreigende afbraad van de sociale sector. Nuja, zo'n
dingen lenen er zich niet toe om in de
sporadische NSV-pamfletten de klassieke
rotzooi te spuien. Jullie hadden er blijkbaar een hele poos voor nodig om op 1
kantje de actie van de Leuvense studenten
en de drie werkende konventen door het
slijk te halen. Lomp !
Leuven. Als de maaltijdprijzen per 1 januari met vijf frank verhogen reageren de studenten onmiddellijk. Zij begrijpen zeer
goed dat dit het startschot is voor een
kampanje tegen elke sociale dienstverlening aan de universiteiten. De CVP-PVV
regering spuit volmachten, de rectorale
overheid loopt mee in de pas, het NSV vindt
het fijn. In Leuven organiseerden Sociale
Raad, SVB en anderen een betaalstaking,
d.w.z. ticketten drukken en verkopen tegen
oude prijs (niet kosteloos weggeven) .
Vanaf de tweede week bereidden de studenten
zelf maaltijden aan 60 frank. Alma II werd
bezet (zie vorige schamper). Nu, na 14 dagen de beheerders van de resto’s en de
rector het been stijf houden, heeft men
besloten te trachten de krachtenslopende
betaalstaking voorlopig op te schorten en
alles te zetten op de algemene studentenstaking (elders in dit blad allicht een
verslagje). 95% van de studenten en de
meeste kringen (ook die, heren, van het
F.K.) begrijpen de belangrijkheid van de
inzet. NSV-Leuven, VTK (ingenieurs), Economia en Tavernier (vice rector)vertellen
iedereen die het horen wil, dat zijn er
niet zo veel, en zeker wij niet, dat voor
hen het eten belangrijk is, en dat tegen om
het even welke prijs !
De Leuvense rector dreigt ermee de subsidies voor studentenvoorzieningen (in Gent
zijn dat de konventen, schamper, pas...)
af te schaffen. Ook dit vindt NSV leuk.
Geïnspireerd door hun leuvense spitsbroeders deelden deze kereltjes op maandag 18-1

2

dat mensen zich om de (of wat dacht je)
studentenbelangen en om het onderwijs in
het algemeen bekommeren !
Als zij uit 'welingelichte' bron vernomen
hebben dat in de brug de maaltijden gratis
zouden verspreid worden, dan nemen wij daar
nota van ! Wij weten hierover niets. Ter
informatie : er bestaat een actiekomittee
Sociale Sector (ASS) waarop iedereen welkom is. Dp de vergaderingen bespreken we
de toestand van de resto’s (prijzen) e.d.
dit met het oog op een sensibilisatiekampanje naar de massa van de studenten toe.
Daar komen luisteren weerhoudt je ervan
allerlei kwakkels de wereld in te sturen.
Over de hervormingen nu ! Het concept van
de neoliberale regeringspolitiekbestaat
erin om enerzijds kadootjes uit te delen
aan het bedrijfsleven, anderzijds sociale
afbraak,om de vrije markteconomie drijvende te houden.
Voor het unief betekent dit heel eenvoudig hetvolgende : door verhoging maaltijdprijzen, inschrijvingsgelden, allerlei
vormen van numerus clausus en zo voort
zal alleen 's lands elite zichnog een
diploma kunnen aanschaffen. Behoren de
NSV-ers hierbij ?!
Het pleidooi van NSV voor afschaffing van
subsidies aan konventen e.d. past perfect
in deze visie. VVS-SVB stelt dan ook zeer
duidelijk dat aan die geldenniet mag ge-

raakt worden !

Tot slot aan NSV nog dit : als er in het
studentenhuis zo'n geknoei woekert, waarom
hebben jullie, als fascistische crrganisatie dan drie jaar lang geprobeerd in het
politiek konvent-mee te knoeien ? Als er
vroeger in de brug typmachines, affiches
van VVS en ander materiaal 'verdween'
dan hieraan nu verholpen door een magnetisch slot waarvan jullie de sleutel niét
hebben.

erdoor te zijn.
2° vrijstellingen voor de tweede zit
3° het nog in te voeren credit syteem, dat
zou betekenen dat je ingeval je 1 jaar
bist het vak waarvoor je een credit verworven hebt , niet meer hoeft af te leggen.
VVS-SVB zamelde 1674 enquêteformulieren in.
Ter vergelijking : de enquête rond de naleving van de gedragscode door het universitair studieburo bij de kandidatuurstudenten
in '78-'79 telde er precies 1594. Over
representativiéteit hoeft er dus niet gezanikt te worden voor de desbetreffende
faculteiten. Oplettende lezertjes zullen
wel gemerkt hebben dat de Ledeganck en de
Diergeneeskunde ontbreken (door gemiste
afspraken). Wanneer je echter weet dat een
vrijstelling momenteel 10 bedraagt in de
kandidaturen geneeskunde is het vrij evident waarvoor deze studenten zouden gestemd
hebben !
Na telling was de uitslag :
70% steunde het VVS-SVB voorstel
4% het meerderheidsvoorstel onderwijsraad
8% het minderheidsvoorstel
8% stemde blanco of ongeldig.
Bij dit referendum vallen een aantal zaken
op : de overgrote meerderheid van de studenten steunt het voorstel VVS-SVB. Het faculteitenkonvent werd tot twee maal toe uitgenodigd om aan het referendum mee te werken.
Dit werd vlakaf geweigerd. VV8 organiseerde
het dan maar op eigen houtje.

De studenten’vertegenwoordigers’ in de raad
van beheer werden uitgenodigd de telling by
te wonen. Het was voor hen echter duidelijk
niet interessant genoeg om de mening van de
mensen die zij vertegenwoordigen te kennen
aangezien niemand van hen opdaagde. Wie
vertegenwoordigen jullie eigenlijk, heren
medebeheerders ? Moet het nog es gezegd
worden dat alle kandidaten voor de raad
van beheer (dus niet alleen de verkozenen)
VVS-studentenvakbeweslechts 48% van de stemmen verzamelden en
ging.
meer dan de helft van de studenten de oproep van VVS-SVB tot boycot steunden ? Is
2
niet opnieuw het bewijs geleverd dat jullie
Het aangekondigde regerendum i.v.m. de her- in de raad van beheer zetelen uit puur eivorming van het puntensysteem werd door
genbelang, heren carrièristen, en niet om
VVS-SVB op 12 en 13 jan. georganiseerd.
de bplangen van de studenten te verdediAan de kandidaturen van geschiedenis,
gen ? VVS-SVB vroeg aan jullie om een eigen
germaanse, romaanse, filosofie en moraal,
standpunt te laten kennen voor 15 januari.
rechten, economie, pol en soc, toegepaste
Dag waarop de RvB samenkwam. Er kwam echter
wetenschappen en landbouw werd gevraagd
geen enkele reactie ! Zijn jullie zo bang
te kiezen tussen het meerderheidsstandpunt
om voor de ogen van de studentenontmaskerd
van de onderwijsraad (12 12 14), het minder- te worden ? (Voor zover dit nog nodig is).
heidsstandpunt van de onderwijsraad (12 12
VVS-SVB weigert dan ook principieel elke
12) en het voorstel van VVS-SVB (11 11 11). medewerking aan dit stelletje carrièreDie volgorde van cijfers staat voor :
jagers, voor wie het gros van de studenten
1° gemiddelde voor alle vakken samen om
kan ontploffen.

’’Eens verkozen, niet meer afzetbaar", valt
wel goed uit voor jullie, niet ? Hierbij
kan nog opgemerkt worden dat het werkgroepenkonvent op zijn vergadering van 14 jan.
een motie aannam waarin het voorstel van
VVS-SVB werd onderschreven (door de huidige studentenbeheerder eveneens !). Maar
ja, het W.K. heeft nu eenmaal een basiswerking bij de studenten zelf.
Tenslotte stond de hervorming van het
puntensysteem niet op de agenda van de
raad van beheer van 15 jan.. Niettegenstaande de volgende raad van beheer pas
binnen een maand samenkomt, blijft de
verwarring bestaan, ook tijdens de partiële examens. De veertig punten op de
agenda gingen immers voor meer dan de
helft over benoemingen. Upiformisatie van
het puntensysteem is nog niet nodig voor
de heren professoren. Misschien kan er
een voorstel goedgekeurd worën tijdens
de 1° zit ? Kwestie dat de studenten weten
waar ze voorstaan als ze hun examens af-r
leggen.
Maar de heren carrièristen spelen het
spelletje vreselijk mee. Voor VVS-SVB
liggen de kaarten echter anders. VVS-SVB
staat op het behartigen van de werkelijke
belangen van de studenten. Inzake het
puntensysteem is alles duidelijk. Niet
alleen echter het puntensysteem. In de
vorige schamper is reeds een eerste artikel verschenen over de naleving van de
gedragscode. VVS-SVB heeft hierover reeds
vorig jaar een analyse gemaakt en een
reeks voorstellen geformuleerd die de
raad van beheer geweigerd heeft om zulks
maat te bespreken. Misschien kunnen de
heren carrièristen daar ook eens aan denker
of kijken ze liever nog verder de kat uit
de boom ? Dixit St . Ossieur. VVs-Svb stelt
hierbij echter zeer duideijk dat zowel de
hervorming van het puntensysteem als de
naleving van de gedragscode (met sancties)
slechts partiële oplossingen kunnen vormen
binnen het huidige onderwijssysteem. Een
fundamentele oplossing dient eerder te
vertrekken van het onderwijssysteem zelf
en hieruit vloeit automatisch de wenselijkheid van examen- en puntensysteem voort.
VVS-SVB

Graag hadden we als redactie hierop
gereageerd. Aan sommige dingetjes is
een reukje. Wegens plaatsgebrek gaan
we hier volgende week op in.
de redactie

blijkt de hoofdverdachte een’katholiek’
zakenman te zijn met financiële banden met
de kerk. De zakenman en de bisschop schieten wat geld betreft best met mekaar op,
businessmnn onder mekaar dus. Maar als
assistent van de bisschop en met uitzicht op
een best te appreciëren hiërarchische carriè
re, wordt broer-priester ook in deze onfrisse moordzaak betrokken. In al zijn ijver en
gesnuffel 'vermoordt' de politieman dus
a.h.w. de toekomst van zijn broer. De Niro
wordt door de kerkelijke partijleiders naar
een godvergeten mexicaans dorp gestuurd.
Kaïn en Abel met andere woorden. Wonder
boven wonder, brengt deze affaire de broers
terug bij mekaar. Sans rancune.

Dg tijdelijke euforie van de schamperfilmschrijvers werd dra geconfronteerd met
een nuchter bilan : één anonieme en drie
burgerlijk geregistreerde medewerkers van
de filmredactie zwoegden kort en hevig om
deftig filmkijkersvoer klaar te stomen
maar schampers lay-out zaaide ontreddering alom. Daarom doen we een nieuwe oproep : creatieve geesten zijn uiterst
welkom op maandag brug 19u. waar ook
schampers brievenbus zich bevindt moest
je wat filmnieuws of een artikel voor ons
in petto hebben...
Trendgevoelig als we zijn geven we deze
week wat randbemerkingen over Ulu Grosbards
True Confessions (1981) die je helaas in
Gent niet meer kan bekijken. Een tweedelige nota postfactum.
De film. U herinnert het zich nof wel,
Kaïn en Abel waren de zonen van het eerste
mensenpaar aller tijden, met name Adam en
Eva. Het liep al dadelijk uit de hand. Kaïn
wiens offer door G^,d niet werd aanvaard,
vond er niet beter op dan van pure colère
Abel terug naar afzender te sturen. De
eerste moordzaak uit de geschiedenis. Goed
begonnen is half gewonnen.

Op een ’goede’ vrijdag wordt op een gruwelijke wijze een meisje vermoord. De film
kan beginnen. Als kijker wordt je in het
begin in de leeuwenkuil van Daniël geworpen
een horde feiten en figuren paraderen voor
je ogen. Lijkt enig verband zoek, langzamer
hand zal de film klaardere wijn schenken.
De politieinspecteur die als een bloedhond
speurt naar de moordenaar opent tegelijkertijd vele potjes die kwalijk
rieken. Zo

De ’true confessions’ is dan ook een acteursfilm. En op dat vlak valt er helemaal
geen negatieve kritiek te uiten, zowel de
hoofdroullen De Niro enDuval, als de bijrollen worden schitterend vertolkt. Prima.

De 'kerkelijke thriller’ true confessions
biedt interessant soelaas voor een specialist in de komparatieve, recente Amerikaanse kerkfilmerij. Vooral de ook voor ons
zeer opvallende commerciële trekjes van 't
Amerikaanse kerkbedrijf worden in een aantal films onder vuur genomen. In salesman
van Pennebaker sta je paf van de wijze
waarop deur aan deur verkopers cynisch
luxe-bijbels aan de man proberen te brengen. Wise Blood van all-round-filmer John
Huston gaat nog verder in de tragiek : het
hoofdpersonage ’verkoopt’ de church
without God. Ulu Grosbard is in zijn
tekening van de managing-bisschop (De Niro)
niet minder fel : geld en religieuze institutie worden op een doodnormale wijze gecombineerd. Maar veeleer dan het proces van

marxofobie

Waar in Vlaanderen wordt het ijverigst
gesnuisterd in marxistische geschriften ?
In de twee man sterke cel van de Marxistisch*Leninistische Bond ? Achter de lelijke muren
van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte
van de Rijksuniversiteit ? Op de Schamperredactie ?
Neen i De mensen die vandaag de dag het
felst met het marxisme gepreoccupeerd zijn,
heten Fernand, Felix, Vik, Johan etc... en
ze vergaderen regelmatig aan de Prior Backxlaan in (de abdij van ?) Westerlo, alwaar
zij de kernredactie vormen van het "tweemaandelijks jongerenopinietijdschrift voor
informatie en aktie, ALTERNATIEF, wat politiek eerlijker geformuleerd zo ongeveer neer
komt op strijdend katholiek anti-communistisch blad ("voor eenzijdige informatie en
reactie").
Om te bewijzen dat dit geen loze bewering is, hebben wij (objectief zoals wij van
Schamper nu eenmaal zijn) nagegaan hoeveel
keer de woorden "marx” en "communisme" en
afleidingen ervan voorkomen in de nrs. 39,
40, 41 en 42 (van november ’80 tot juni ’81)
van "Alternatief". De harde cijfers vindt u
hieronder :
nr .39

nr.40

nr.41

nr.42

Communisme

36 X

11

X

21

X

24

X

Marxisme

14

12 X

54

X

21

X

X

Wat kan nu de reden zijn van deze bevreemdende marxomanie in dit toch Fris Katholieke milieu ? Bij Karl zelf kan de oorzaak niet liggen, want men mag rustig aannemen dat noch zijn vurige aanbidders (waar
zijn ze gebleven ?), noch zijn rabiate tegenstanders (Walter Natief en consoorten), zich
ernstig in het werk van deze 19e eeuwse filosoof verdiept hebben.
Ligt de oorzaak dan bij de hedendaagse
marxisten ? Eerst en vooral : wie zijn dit?
Zij die Karls werk kennen - beroepsfilosofen
wetenschappelijke medewerkers aan universiteiten en hier en daar een autodidactische
witte raaf - aarzelen om zich zonder voorbehoud marxist te noemen. Daarbij spreken
deze bebrilde, bebaarde en doorgaans sjofel
geklede heren een taaltje ("de juxtapositie
van de verschillende en op elkaar georiënteerde vormen van arbeidscontrole en dus van
verschillende stromen van surplus is noodwendig voor het ontstaan en de ontwikkeling
van de kapitalistische economie"), vergeleken waarbij een doorsnee cursus eerder gaat
lijken op de TTT-bladzijden van een bekend
Vlaams weekblad. Daar stoort zich dus geen
mens aan.

schampers filmmedewerkers kennen geen
genade (foto) voor de slechte lay-outers !
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Peter Van den Eede.
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Blijven over diegenen die ooit ergens
in een cursus twee bladzijden "marxisme"
hebben geblokt en zich voor hun verdere opinievorming vooral concentreren op wie iets
zegt of schrijft. Deze mensen vertonen het
eigenaardige kenmerk op ritmische wijze zinnetjes te skanderen, wanneer zij de discussie niet meer aankunnen, iets waartoe zij gezien hun chronisch tekort aan argumentenmeestal zeer vlug overgaan.

Met dit soort mensen valt er niet te
discussiëren, dus is het voor "Alternatief”
verloren moeite zich in elk nummer opnieuw
uit te sloven om te bewijzen hoe slecht en
verkeerd ’t marxisme wel is. Trouwens, bij
de mensen waarover wij het hier hebben zou
het nooit opkomen een nummer van "Alternatief” open te slaan. Dat is immers een
(zelf opgelegd) taboe : hoe zwakker men in
zijn schoenen staat, hoe meer men de confrontatie met andere ideeën schuwt.

Vorige week bracht medewerker Carl een
kort verslag van een avondje ABC. Ik wil
hem alvast uitnodigen op het copieus
spektakel dat de andere film i.s.m. de
universitaire filmgroep volgende week
voorstelt. Deutschland privat (Duitslmd'
1980) is inderdaad leuk om aan te kijken
en gaat ieders verbeelding ver te boven.
Natuurlijk, want de compilatiefilm toont
juist wat een reeks keurige, nette Duitse
heren zich binnen en buiten de huismuren
verbeelden. Deel 1 van het door Robert van
Ackeren samengesteld epos van super 8
brengt de gemiddelde duitser en zijn familie op reis in beeld. Deel 2 speelt zich
uitsluitend binnenskamers af. Bedenk een
(door mannen uitgedacht) sexstandje en je
vindt het in deze prent onverbloemd terug.
Eigenlijk zouden we aan ABC en Paris wegwijzers naar de blandijn moeten zetten,
ware het niet dat de film. op het hoogstaan*
de festival Film International (dat nu wee«-

Rik S.
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Zo komt weduwe Randall met haar zevenjarig
dochtertje van Denver naar het platteland,
ze wil zelfstandig zijn en denkt het harde
bestaan aan te kunnen. Ze werkt Stewart,
een harde en zwijgzame boer van schotse
afkomst, als huishoudster. Daar verricht
ze werk voor twee, ook leert ze de
buren -zoals oma Landauer - en de natuur
kennen en liefhebben.
De film kent een dieptepunt bij de dood
van een pasgeboren zoontje, maar leeft
weer op bij een ieuwe geboorte ... van
een jong kalfje. Een gouden beer in Berlijn
De film heeft ook een diepere inhoud, een
aanklacht tegen de liberaal-kapitalistische Ingesteldheid van de veekopers. En
hierbij sluit een andere film aan :
Northern Lights die vorig jaar in de skoop
te zien w a s .
J . van Winckel

g cDe fîlfnrddcifihc
(vervolg van pag. 1)

is niet erg - cfr. de ridicule ontdoping,
vorig jaar hier te Gent) en, vooral, door
andere christenmensen en dat doet twijfelen.
Waar moet een bevlogen jonge katholiek
vandaag heen met zijn idealen, als hij geen
priester wil worden (zo bevlogen is ie nu
ook weer niet) ? Wat vangt zo ’n jongen aan
met de bevrijdingstheologie ("Alternatief":
bevrijdingstheologie = marxisme = slecht),
met de ontkerkelijking, met het verdorrende
en afstervende priesterbestand, met de onbezorgde "voorhuwelijkse betrekkingen” (zoals
dat heet) onder katholiek opgevoede jongelui,
met Hans Küng, met professor Schillebeekx,
met de kernwapens, etc., etc...?

De oplossing die "Alternatief” gevonden
heeft, is deze problemen eenvoudig te negeren (- te verdringen) of, waar dat niet kan,
tegen heug en meug de Katholieke Hiërarchie
Rest nog het feit dat "Alternatief”
te blijven verdedigen. Samen met al wat
zich zoals bekend onheus bejegend voelde
reactionair is in de Katholieke Kerk staat
door de ondemocratische houding van de meer- Alternatief pal in de strijd tegen ’t bloederheid van de leden van het Politiek Kondige communisme en ’t voortsluipend gif van
vent van de R.U.G. In deze kwestie hebben
marxisme, om even in de stijl van pater
zij echter hun slag thuisgehaald (zij krijWerendfried van Straaten, een bekende naam
gen subsidies van het PK), zodat ook dit
voor "Alternatief"-lezers, te blijven.
trauma geen afdoende verklaring meer kan
zijn voor de zich eindeloos voortslepende
Door zich een "buitenlandse vijand” te crecursus ’’Waarom is ’t marxisme slecht-slecheren, maakt "Alternatief” het zich makkelijk;
ter-slechtst ?’’ in de kolommen van het jonzij verdedigen de democratie, de vrijheid en
gerenblad .
de Kerk tegen zowat iedereen, maar vooral
tegen 't marx- en ’t communisme. Wie het
Als de oorzaak niet bij Karl of zijn
niet' eens is met hun opvatting van democragetrouwen ligt, dan moet ze te vinden zijn
tie, met hun vrijheid, met hun Kerk, is ofbij de patiënt zelf. Hoe komt het dat Alwel de vijand, óf heult met de vijand, óf
ternatief-redactieleden midden in de nacht
speelt in de kaart van de vijand. Zo komt
zwetend wakker schrikken uit nachtmerries
het dat zij, in navolging van Leo Tindemans,
waarin ze achternagezeten worden door een
(of ging het andersom ?), overal marxistigeraamte met een volle grijze baard, dat in
sche samenzweringen en rondsluipende Cubanen
de ene hand een hamer en in de andere een
zien.
met bloed besmeurde sikkel draagt en dat
tiert :"Onder druk van de concurrentie is
Het marxistische spook waartegen de
de kapitalist dus gedwongen een maximum
’’Alternatief’’-redactie zo verbeten ten strijwinst na te jagen, om de produktieve invesde trekt, bestaat slechts in hun eigen fristeringen maximaal te kunnen ontwikkelen".
geknipte hoofden. Door schimmen te achterGeef toe, voor ongetwijfeld goed opgevoede
volgen zien ze niet of willen ze niet zien
katholieke jongens Is dit niet normaal.
dat hun thuisbasis, hun Burcht en hun Vertrouwen, de Heilige Katholieke Kerk, al een
Onze diagnose is dat we hier te maken
generatie jongeren van zich vervreemd heeft
hebben met een geval van verdringing, waaren goed op weg is een nieuwe generatie volledig te verliezen.
bij eigen angsten worden geprojecteerd op
een ideologische opponent, die aldus opzwelt
tot groteske proporties.
Stilaan wordt "Alternatief” de enige
In de hedendaagse wereld heeft een ern- jongerenvereniging die de Roomse Hiërarchie
nog au sérieux neemt. Dat is een pijnlijk
stige jonge katholiek het moeilijk. Oude
eenzame positie, die op de duur moet leiden
zekerheden vallen weg. Rond zich vindt hij
tot fanatisme en paranoia.
nagenoeg niets terug van de alleen nog op
papier bestaande Katholieke Moraal. De
Kerk wordt aangevallen, door atheïsten (dat

tot 31 januari te Antwerpen loopt) in
Belgische première ging en een serieuze
organisatie als de ’andere film’ Öeutschland Privat in Gentse première voorstelt.

"Heartjand is een typisch docu-drama,
waarin een humanistisch naturalisme domineert," schrijft Studio Skoop.
Je zou haast aan het gezin van Paemel van
C. Buysse denken.
R. Pearce maakt er echter een persoonlijk
pareltje van, geholpen door steengoeie
folkmuziek en zelfs wat jazz (C. Gross) en
ook door de zeer verzorgde fotografie
(F. Murphy). Dit laatste kan je als toeschouwer alleen maar toejuichen.
De hoofdrolspeler is de onmetelijke en
barre natuur van Wyoming, anno 1910. Een
natuur die zalft en slaat en waartegen de
boeren moeten vechten om een bestaan te
vrijwaren. Een stevige winter en helft van
de kudde runderen sterft.
Toch komen er mensen, die door hun taaiheid
en persoonlijkheid het land leefbaar maken
en er blijven wonen.

De eindscène spreekt encyclopedies, de
oudere pastoor, terug van weggeweest, terug
naar de eenvoud van de ware roeping. De al
niet jongere flik bedachtzamer, gevoeliger.
Mooie scène, 2 mekaar emotioneel begrijpende mensen. En dat is juist het knappe in de
evolutie van de film. Het schijnbaar ordeloze van de naakte feiten gaat over in het
intimistischere, het menselijke. De moord
die dus diende als cutalysator van het
bewustzijn, het willen begrijpen van de
eigen situatie, doet in principe weinig
terzake . Niet wie de moordenaar is, wordt
echt belangrijk, wel wat dat feweeg brer^t op
de betrokkenen, en dan vooral de priester:
weg van de corruptie en terug naar het
ideaal.

III

Via wat inbeelding is’true confessions’een
remake van 't oeroude, bijbels sprookje.
De twee protagonisten in deze film, twee
broers, lijken recht tegenover mekaar te
staan, de één (Robert Duval) is een cynisch
politieinspecteur, de andere (Robert De Niro) een vrij integer priester. Toch hebben
ze één ding gemeen, ambitie. En dat zal
beiden parten spelen.

de vele Amerikaanse kerken of sekten te
maken, heeft Grosbard mede onder invloed
van de sterke personages/acteurspersoonlijk
heden in zijn film, het portret geschetst
van een kerkelijk ambtenaar die zijn ziel
verkoopt voor de te verwerven machtspositie
zonder rekening te houden met de consequenties : de voor hem onzichtbare gevolgen
van zijn handelen.

Lieven Dejager

Ook werden op het dak van de Ledeganck metingen verricht om er eventueel nog een
verdieping bij te zetten,maar dit plan viel
in duigen omdat de fundamenten daarvoor te
zwak bleken.
Tenslotte zijn de plannen nu al in een stadium van uitvoering geraakt.Er wordt wel
rekening gehouden met de mogelijkheid dat
een van de aannemers het zou laten afweten
waardoor de zaak volledig zou worden stilgelegd ( nuchtere realiteitszin ?).Daarom
durft niemand aan de aanpassing van het lessenrooster beginnen.
De studenten zullen dus mogenpendelen tussen
bevoorbeeld Ledeganck, Plateau, Sterre...
Kan men geen schoolbusje inleggen?
Theoretisch moet gans deze verbouwing klaar
zijn in oktober 82. De aannemers steken
eerstdaags de handen uit de mouwen.
Wie heeft er dan baat bij z o ’n monsterprojekt? Dat is ons nog niet helemaal duidelijk,
Vast staat evenwel dat vice-rektor Hoste
(toen nog rektor) het hele zaakje bekokstoofd heeft. Hij trok er mee naar de dienst
’Gebouwen’ van de RUG waar het dankbaar werd
aanvaard door ongeveer 70 popelende werklozen (dat zijn architecten en ingenieurs die
aangeworven waren in detijd dat de RUG aan
expansie deed, en die sindsdien in vaste
dienst gebleven zijn zonder nieuwe opdrachten) .
Daarna ging het naar de Raad van Beheer
waar alles voorgesteld werd als een gewone
verandering van lokalen zonder ook maar
iets los te laten over de kostprijs.
De Raad keurde dit eenvoudig plan onmiddellijk goed ( de zalige simpelen van geest),
waarna Hoste vrij spel kreeg en het geheel
uiteindelijk toevertrouwde aan een aantal
aannemers.
Wat vinden de betrokken proffen ervan?
-Cardon maakt weinig bezwaren omdat hij
toch al gedeeltelijk aan de Sterre (in
S1) zit.
-Robbrecht laat het ook eerder koud want
zijn eigenlijke dienst bevindt zich aan
de Proeftuinstraat, alleen zijn praktikum- en leszaal zijn in de Ledeganck.
-Fiers is in zijn nopjes.

Besluit: er moet bespaard worden. Ook aan
de RUG. En dat kan! Verhoging van de inschrijvingsgelden, afbraak van de sociale
sektor. Maar raak vooral niet aan het wetenschappelijk onderzoek, aan bouwprojekten
of aan grillen van proffen en ex-rektoren.
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Vorig jaar, in mei, hadden verkiezingen
plaats voor de studentenvertegenwoordigers in de Fakulteitsraden en de Raad
Van Beheer (RvB).
Op vrijdag 15 januari kwam de RvB met de
nieuwe studentenvertegenwoordigers voor
het eerst samen. Het is naar aanleiding
hiervan dat wij hier het standpunt van
het Fair ilteitenkonvent wensen te herhalen.
Het FK beschouwt de studentenvertegenwoordigers Michel Muyle, Stany Ossieur en Arm
Tytgadt (bij de verkiezingen als kandidaten van het FK voorgesteld) als ten
volle bevoegd, om over elk onderwerp in
de RvB, namens de studenten te spreken en
te beslissen.
De verkiezingen verlopen volstrekt democratisch. Elke student heeft de mogelijkheid
om zijn steun (geheim) uit te brengen.

Beste,
ik hoop hierbij via het orgaan dat Schamper
heet volgend beroep te doen op jeugdige elei
menten die al dan niet studeren in dit
[voor u wellicht niet] woelige Gent.
Primo: (wat via de o zo geprezen 'De Morgerl
niet lukte, probeer ik hier.)
Zijn er nog jonge mensen (m/v] die zich
bangeloos, o nee, ik bedoel belangeloos,
willen/kunnen inzetten bij ...
Eventjes uitleggen waarbij:
ik ben nl. van plan hier wat concerten te
orgabizeren ( er gebeurt hier zo weinig op
dat vlak, toch dit jaar] en daarvoor heb
ik heelwat man(vrouw]schappen nodig waarop
ik 100 % kan rekenen.
Wie denkt hiervoor in aanmerking te komen
kan zich (met of zonder c.v.] aanmelden
bij Paul (Netdepenningenstraat 4 te Gent].
Mondeling of schriftelijk. In weekend
per tel. 059/ 70 28 14.
Ik zal u gedenken in mijn gebeden
Paul.

OPROEP
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Al in '47 schreef Sartre dat literatuur in
de huidige maatschappij niets meer te doen
heeft.
Deze situatie is sindsdien alleen maar verergerd, Van schrijvers gaat geen enkele
maatschappelijke dreiging meer uit. Zeker
in Vlaanderen is de literatuur momenteel
een onschadelijk en vrijblijend gekrassel,
zonder enige kritische functie.
Tegenover deze inflatie van letteren wil
Dreiging een aantal mensen verenigen met
de bedoeling de literatuur opnieuw en niet
naast de werkelijkheid een plaats te geven.
Daarvoor zijn medewerkers nodig die theoretische teksten (essays) en/of literair
werk willen en kunnen schrijven. Er is nog
niets. Geen redacsie, geen geboortedatum,
alles hangt af van de reacties.
wie dreigt mee met dreigino ?
alle reacties : frank albers
St«Pietersnieuwstraat 196 en in gent.

(Beste) Paul,
wij (de redactie, al spreek ik nu voor
mezelf -als typer van uw werkstuk) hebben
niets, o nee, echt niets, tegen een brief
van de lezers. Alleen, beste (Paul), aub,
zeg wat je te zeggen hebt, als het effe
kan, direct (zonder haakjes), ja ?

Uit de gladvergeten Aalsterse contreien
ontvingen we een telegram waar muziek inzat. Het zit er nog steeds. Kort en bondig,
er staat ginderachter iets grootscheeps
te gebeuren. En dan wel het volgende.
Op zaterdag 30 januari, te 20.30h. treedt
in de Aalsterse Keizershallen de symfonische rockgroep "Isopoda” op, versterkt
met het alweer Aalsterse symfonie-orkest
en Big-Band (kopers) en plus, jawel plus,
het mannenkoor "Hexacord” . Alles samen
is dat zo’n vlotte 60 man. Ga dat zien en
indien mogelijk horen. Wat valt er te beluisteren ? De gropp speelt nummers uit de
eigen albums "Acrostichon" en "Taking Root
en daarbovenop wordt er gemusiceerd rond
een thema van de AlanParsons project,
meer bepaald "The turn of a friendly card".
De kaarten kosten in voorverkoop 140 bf.
en zijn te verkrijgen in de MusicMan en
Bilbo. Dp het concert zelf betaal je 180bf.
Er is korting voorzien voor CJP en TTT.
Rare jongens die ajuinen.

Het programma dat deze vertegenwoordigers
voorlegden zag eruit als volgt:
1. gezamelijke inzet voor de belangenverdediging van de studentengemeenschap i.h.b.met betrekking tot
onderwijs en examen.
2. een versterkte aandacht voor de
problemen van de kleinere fakulteiten.
3. de realisatie van de optimale infarmatiedoorstroming.
We zijn de mening toegedaan dat in het
lichtvan hun positie in de RvB, dit een
volwaardig en goed programma is.
Tenslotte wensen we hier ook het standinzake de boycot van de verkiezingen te
herhalen. Het FK wees met overgrote
meerderheid (250 tegen 15 stemmen) die
boycot van de hand. De boycot was zowel
inhoudelijk als vormelijk een ongeschikt
middel om ongenoegen te uiten.
Inhoudelijk: Dni studenten numeriek
ondervetegenwoordiged zijn in cte KVB zal
niemand ontkennen, verkiezingen zijn sl
slechts een middel van selectie van
kandidaten en niet een middel om andere
zaken aan te klagen.
Vormelijk: de boycot was een actiemiddel
dat opriep tot apathie, tot passiviteit
(nl.thuisblijven). Daarbij erop speculer e n dat het propageren van 'je hoeft niet
te voldoen aan je kiesplicht, je kan toch
niet gestrafd worden' die studenten die
het meest last hebben van studiedruk, net
voor de examens, dan wel zou doen thuis
blijven.
Analyse van de resultaten van verschillend
verkiezingen toont aan dat de boycot
slechts door een minderheid (zij het wel
een belangrijke) van studenten wordt
nagevolgd.
Immers : in '81 kwamen 1604 minder kiezers
opdagen dan op andere jaren, dat is 12,49%
Ook waren er 1560 meer blanco's en ongeldige stemmen, dit is 12,15%. Dat maakt dus
maximaal 24,64 % van de kiesgerechtigden
als 'boykotters' in aanmerking komen. Welk
deel er daarvan nog echt boycotgedachten
hadden of gewoon thuis bleven is eenopen
vraag, wetend dat er geen sancties zouden
komen.

Namens het dagelijks
bestuur van de FK.
Preddy Vanlancker
Voorzitter Faculteitenkonvent.

We kunnen de redenering ook omdraaien.
Het is aan de vertegenwoordigers om de
studenten tot stemmen te motiveren.
Dat fs natuurlijk nogal moeilijk als die
vertegenwoordigers groentjes zijn die zelfs
geen programma hebben.
Fn het is extra-moeilijk als je de schaarse
resultaten ziet van hun voorgangers.
Trouwens, hoeveel van diegenen die stemden
hebben dat bewust gedaan, dus op een kandidaat die ze kenden (/ aan de kandidaat van
hun faculteit) op basis van zijn of haar
programma.
Dergelijke oeverloze discussies over feiten
van een jaar geleden zijn gewoon nutteloos.
We dachten dat er andere koetjes te geselen
stonden. Het is teleurstellend dat 1t kersverse dagelijkse bestuur van 't faculteitskonvent de problemen van vandaag blijkbaar
niet de moeite waard vindt ?!
de redactie.
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Vorming-info-kultuur in de nieuwe gemeenteschool in Burst op 29-30-31 januari.
Fakkeltocht Afghanistan, vertrek aan het
Zuid in Gent om 14u45,23jan. te ÏÏkkel.

Een les van de Aloë rs door de Jamklub
Donderdag 28 jan om 20u30 ,Meulestedesteenweg 25 Gent.

dinsdag
14n
17n
KIn
l°u
2pu
?2u

ÏOO MHz
ttirkse aasten aan tafel
scholierennronramma
non-stop muziek
ctikkertie dab
le vox (punk)
1 uur viezigheid (punk)
oase
i'iakasolatt (reggae)
avondrood

-

17u
18u
19u
2Ou
22u
24u

:
:
:
:
:
:

non-stop muziek
de kapstok
drooodok
van si an om swinqer
vers voer voor de beesten
hôtel du proores

donderdag
14u

-

17u

17.1 - 18u
Ihn

- 21u

21u - 24u
',4„ - 02u

: non-stop muziek
: muziek aan het. kruis
: huilen met de naam of
de net zeot het zelf
(kul tuur,i nfo,.. 1*
: op avonbiur in kittel
: leven van liefde en

zaterdag
14u
17u
18u
1%

Vrij 22jan Tussen 14u30 en 18u een academische zitting : 20 jaar sociale geneeskunde
RUG door prof Vuylsteke

R adio TOESTEL : W eekprogram m atie.

l7u30 - l«u
14u - 16ti
lfu - 17u
17u - 18u
18u - 19u
l°u - 20u
?0u - 21u
?lu - 23u
?3u - 24u

-

17u
18u
19u
2Ou

non-stop muziek
chock-o-la
het ei
de brakke grond

Flke Hag om 5 voor 7 regionaal nieuws

Vrij.22jan. 20u te Brugge in het Concertgebouw, St Jacobsstraat, Dr A Bonte over
Beroepsperspektieven na de universiteit.
Donderdag 28jan dezelfde Dr A Bonte om 2Ou
in Kortrijk, feestzaal van het stadhuis
waar hij vermoedelijk hetzelfde zal zeggen.

OPERA VOOR VLAANDEREN----------------------------Vrijdag 22jan om 20u Tiefland
Zondaa 24jan 15u. Tiefland
Zaterdag 30jan 20u Don Giovanni.Op de Kouter
in de koninklijke opera.

Kultuurvergelijking ingericht door 't zal
wel gaan met medewerking van prof.Pinxten,
Van de Walle, Van Spaandonck,Roosens,moderator Boenders.Op 25 jan. Blandijn Aud.A

zondag

woe 27jan. 2Ou:ten huize van SP
psychiatrie in Italie,
welzijnswerk: leesgroep>.
do 28jan. 20u:Internationaal: de arbeiders
beweging.

ISOPODA- Keizerhallen te Aalst op 30 jan.
20u30 met Symphony Orchestra, Big Band
(Aalst), mannenkoor Hexacord.
140-180 fr.

Europian University organiseert op 12 feb.
7 aroepen in 6 zalen in het EUrohotel
te Antwerpen. Aanvang 21u. Inkom:250-300400 fr.

r

ELCERLYC----------------------------------------------vrijdag:22jan.:20u,Werkgroep sekretariaat
gemeenteraadsverkiezingen
di.26jan. 20u,politieke vorming: basisreeks

Links en de Media organiseert 2 filmen op
Bandijn AUD. C ,donderdag 21 jan.
-Misere au Borinage van Joris Ivens en Henri Stock
-Gejaagd door de winst, Robbe de Hert en
Guido Hendericks.

Donderdag 28 jan Aud B in het AZ om 18u
Echocardiografie bij pasgeborene en zuigeling.

□

CALYPSO■

maandag

CALYPSO VAN 22 JAN.-28----------------------Who finds a friend, finds a treasure
om 14ul0, 16u25 ,18u40 ,21u
-Raiders of the lost ark
oml3u50 ,16ul0 ,18u30 ,20u50
-La femme d'à coté
om 14ul0 , 16ul0, 18u20, 20u30
CLUB: om 23 u
Looking for Mister goodbar
La provinciale
Proffession Reporter.

non-ston muziek

14u - 17u
17u - 18u
lBu - 21u
? 1H - 22u30
°7u30-23u30
23u30-01u

de waterdragers (onderwijs)’
roza (homoorooramma)
Pol Pemol (jazz)
nersoonliike lp top 15
van de luisteraar

woensdag
14u - 17u
17u - 18u
18u - 19u
19u

'>nu
'Mu
:’'‘u
73u

-

20u
?lu
22u
23u
Olu

-

16u : non-stoo muziek
17u : bon marchë(aar.- en verkoop)
18u : bano van vogelenzang
19u : nieuw vinvl
*
20u : de sportladder (sport)
-21u
: typical oirls
-22u
: mecanic service
-24u : binnen de lijntjes kleuren
-01u : midnioht love hour (funk)
-?
: oh hoofd vol bloed en wonden

* :

Van 22-28 jan.
Zaal 1:20 u: Heavensgate van M. Oimino
22u30:Outrageous R Benner
Zaal 2:The Magcian of Lublin

i

vrijdag
14u
lfni
17u
18u
l«u
20u
21u
?2u
24u
Plu

STUDO SKOOP------------------------------------

: non-stop muziek
: aodverdeqodvermuziek
: schots en scheef
(stadsverrieli nql’
: één uur worst
: moving nictures (film)*
: habylon is burning
: zachte energie (folk)
: de avondklok

i nformatieprogramma

De anatomische les
Vanmorgen hebben wij in het Wilhelminagasthuis
ter gelegenheid van het jubileum van de Vara
een echte ouwe socialist ontleed.
Het was gek wat er allemaal tevoorschijn kwam:
halfvergane -rode vlaggen, strijdliederen,
internationale broederschappen en solidariteit,
AJC een potje poepen en zes geschiedenisboeken
door P.Quack (antiquarisch).
In plaats van de hersenen vonden wij:’een verontrustend rapport over de afnemende belangstel
ling van de jongere generatie voor het dem.soc.

