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De benoeming van professoren is
altijd een zwaar politiek geladen
steekspel geweest.
Maar we krijgen slechts zelden
de kans onbescheiden onder het
laken te kijken.
Dit artikel is een uitzondering
hierop. Een gedetailleerd verslag uit zeer betrouwbare bron.

Onder het professorenkorps van de RUG is er
de laatste paar maanden enige beroering
geweest over de dubieuze benoeming van een
bepaald WP-er tot geassocieerd docent. In
het rectoraat werd door sommigen gevloekt,
maar anderen glimlachten fijntjes : het
beoogde doel was bereikt.

is dan dat van de faculteit, en bijgevolg
alle door de leerstoel-titularis voorgestelde kandidaten moeten voorgedragen
worden aan de minister. Als dat gebeurd
is, dan zorgen de relaties en politieke
vrienden van mist.er x er wel voor dat de
juiste man benoemd wordt. Bovendien
behoort Calewaert (toenmalig -minister van
nationale opvoeding] tot de goede partij.
Zo gemakkelijk zal de raad van beheer
evenwel niet te overtuigen zijn. De
laatste jaren heeft men zich er immers
de gewoonte van gemaakt om slechts één
kandidaat door te la-ten naar Brussel,
juist om politieke benoemingen zoveel
mogelijk te vermijden.

Slechts één persoon is in staat door
zijn aanzien de raad van beheer te
overtuigen : de rector , toen nog
Hoste. Weeral een moeilijkheid, want
Hoste staat altijd op de wetenschappelijkt
waarde bij benoemingen en zal niet zo
Met dit verhaal wordt aan iedereen duideljjl gemakkelijk tegen deze principes zondigemaakt wat er precies gebeurd is. Iedereen gen.
die van de zaak op de hoogte is, zal het
Mister x vindt echter een argument waarkunnen bevestigen. In het bijzonder verwij- voor de rector uiteindelijk na lang aarzen we naar personen op het rectoraat en
zelen zwicht : 'Jacobs is belangrijk op
enkele vooraanstaande leden van de Raad van de RUG, omdat hij op het ministerie heel
Beheer, die wel op de hoogte zij van (ten
wat invloed heeft. Indien hij wordt
minste een gedeelte van] die verder beschre benoemd i.p.v. één of andere illustere
ven machinaties, doch die aarzelen zich
aardrijkskundige, zal gans de universihierover in het publiek uit te laten.
taire gemeenschap daarvan profiteren !'
Gans de kwestie begint zowat twee jaar
geleden. Na lang aandringen had de RUG
eindelijkvan de minister verkregen dat
er opnieuw geassocieerde docenten konden
benoemd worden. Verschillende problemen
van de RUG konden zo verlicht worden.
^
De zeer sterke beperking van het aantal
vaste benoemingen van het Wetenschappelijk
Personeel (het W.P.], overbelasting van
professoren (in vergelijking met alle
andere Vlaamse universiteiten), bepaalde
financieringsmoeilijkheden. Deze verlichting van de problemen vervult uiteraard de
Raad van Beheer (de r.v.S.] met de nodige
blijdschap, en na advies van de verschillende faculteiten worden talrijke plaatsen
van geassocieerd docent open verklaard :
ondermeer een plaats bij professor Tavernier, titularis van de leerstoel voor
fysische aardrijkskunde en regionale
bodemkunde.
Voor al de open verklaarde plaatsen zijn
er kandidaten die solliciteren. Meestal
slechts 1 kandidaat, wat de behandeling
een formaliteit maakt. In een paar gevallen wordt gesolliciteerd door meer dan
twee personen, bij Tavernier zijn er zelfs
vier, Eén van die 4 kandidaten is WP-vertegenwoordiger in de raad van beheer.
Merkwaaridig is wel dat hij feitelijk al
4 jaar niet meer op de RUG vertoeft, doch
adviseur is op het ministerie van nationale opvoeding (inzake universitaire en
wetenschappelijke aangelegenheden]. Hijis
alleen nog administratief verbonden met
de RUG, zodat hij kon verkozen worden als
WP-vertegenwoordiger in de RvB. Die verkiezing was tweemaal geen probleem, omdat
hij de enige kandidaat is uit de Faculteit
Wetenschappen (met zeer veel WP-ers), én
gesteund door het ACOD. De facto werkte
hij evenwel in Brussel en ligt zijn
wetenschappelijke aktiviteit al vier jaar
stil. Zijn naam : Patrick Jacobs.
De procedure tot benoeming (van geassocieerd docent] vereist zowel het advies van
de leerstoeltitularis als van de Faculteit.
Tavernier (titularis van de leerstoel]
stelt uiteraard iemand anders voor dan
Jacobs, en in een geste om de andere drie
niet te moeten rangschikken naar bekwaamheid, plaatst hij de overige drie (waaronder Jacobs] ex - aequo. De faculteitsraad
van de Wetenschappen beoordeelt de kandidaten evenwel op hun waarde en rangschikt
ze van 1 tot 4. Gelet op zijn wetenschappelijke inactiviteit komt Jacobs natuurlijk
laatste.
Op het rectoraat begint zich nu een merkwaardig scenario af te spelen. Een bepaald
persoon (voorlopig mister X genoemd] is de
mening toegedaan dat Jacobs moet benoemd
worden. Waarom ? Jacobs en Mister X kennen
elkaar, ze behoren tot dezelfde parij (SP]
en hebben konneksies met de Doge. Bovendier
is een dienst wel een wederdienst waard,
nietwaar ? Het advies van de Faculteit
Wetenschappen is een zware klip, die kost
wat kost moet omzeild worden.
Mister X zou mister X niet zijn als hij ool<
daarvoor niet een achterpoortje klaar heeft
Hij bedenkt hetvolgende plan : eerst moet
de RvB ervan overtuigd worden dat het
advies van leerstoel-titularis belangrijke!

De rector geeft toe.

Tijdens de bewuste RvB wordt het agendapunt over de benoeming van geassocieerde
docenten ongoveer als volgt behandeld.
De rector stelt voor eerst gezamelijk
te stemmen over al die ggvallen waarin
slechts één kandidaat was en waarbij
het advies van de faculteit en de leerstoeltitularis dezelfde zijn. Iedereen
is akkoord. Met trillende handen (bij
delicate aangelegenheden doet Hoste altijd erg zenuwachtig] stelt hij daarna
voor om in de andere gevallen volledig
het advies van de leerstoeltitularis te
volgen. Er is wat protest links en
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Dit was de allereerste zitting van de
RvB sinds sept. 1981, er stonden 4D punten
op de agenda waarvan er 35 afgehandeld wer
den.
, studentenvertegenwoordiger in het
vast bureau : Stany Ossieur
0 studentenvertegenwoordigers in de sociale raad : drie kandidaten kwamen opdagen:
Pat Viaene, Anne Tytgadt en Michel Muylle.
In twee opeenvolgende stemmingen werden
door de Raad Tytgadt en Muylle verkozen.
De eerste sociale raad gaat door op 3
februari.
o heel wat opvolgingen moesten geregeld
worden. Door de studenten werd aangedrongen op het evalueren van pedagogische
aspecten bij de kandidaten maar dit zou
moeten gebeuren in de Commissies belast
met de opvolgingen. Ook moeten in alle
commissies steeds studenten zetelen,
o bij de bespreking van de kumuls werd
opgemerkt dat, alhoewel hiermee een
rechtstreeks kontact wordt geschapen met de
'praktijk' en het voor de betrokken personen een verrijking kan betekenen, er spijtiggenoeg geen kontrole mogelijk is op de
soms nadelige gevolgen van kumuls of de
onderwijsopdracht.Eeen jaarlijkse evaluatie
bij alle betrokken partijen en het bestrijden van misbruiken blijkt hier noodzakelijk
te zijn .Door de overige leden van de Raad
werd daar niet. verder op ingegaan.
o0m alle misverstanden te vermijden: eht
puntensysteem stond niet op de agenda.
De adviezen van de faculteiten worden op
27 januari in de onderwijsraad besproken.
Er blijkt echter weinig overeenstemming te
zijn: een nieuw systeem in het lopende
academiejaar invoeren is bovendien niet
wenselijk, denk maar aan alle examens die
in de komende weken worden afgelegd (de
proffen zouden al hun puntenlijsten moeten
(?] aanpassen].
Iedere RVB wordt besproken in een voorbereidende vergadering met de studentleden
van de faculteitsraden, de onderwijsraad en
de sociale raad.Deze eerste vergadering
op 13 jan. is zeer positief gebleken en in
de toekomst zal deze werkwijze voortgezet
worden.
De volgende raad van Beheer is op vrijdag
13 cebruari.

gentse SS aan de rug
Naar aanleiding van deeprichting van het
actiekomitee van de Sociale Sektor (ASS]
wensen wij, als lid van de sociale raad,
enkele opmerkingen te formuleren. Door hrt
ASS werden een aantal eisen en vragen gesteld in verband met de maaltijdsprijzen
in de restos. Voor geïnteresseerden bestaat een uitgebreide en meer technische
nota van Hans Blok .
Hetgeen volgt is op een aantal punten een
vereenvoudigde voorstelling, we wensen
echter geen oeverloze detaildiscussies
uit te lokken.
-Een eerste belangrijk element in de kostprijs van de maaltijden vormen de vaste
kosten; wegens het steeds dalende verbruik van maaltijden (23% daling van '73
tot 80] en de zeer sterke stijging van de
vaste kosten ( energie- en personeelskosten zijn sinds 73 enorm opgelopen] werd
het relatieve aandeel van de vatse kosten
in de maaltijdprijs ook groter met de
jaren.Aldus steeg het deficiet per maaltijd van 13 fr. in 1973 tot 39 fr. in"’80.
Essentieel is hierbij dat de subsidies
aan de sociale sektor merkelijk minder
steeg dan de vermelde kostenstijging.
(Totale subsidies in 1976 bedroegen 111,5
miljoen en in 1981 ongeveer 132,1 ml 1j .]
Misschien ligt het ganse probleem in deze
laatste evolutie,
-De tot dan gevoerde maaltijdpolitiek blee1
niet ideaal te beantwoorden aan de wensen
van de studenten.Eind 79 werd door de S.R.
een kwaliteitsverhoging van de maaltijden
besloten, zonder positieve effekten in de
verkoop:van de maaltijden.
Alle doorgevoerde maatregelen bleken geen
resultaten op te leveren, wat ertoe leidde
dat het aanbod gedifferentieerd werd vanaf
jan. 81, de restos kenden een grotere
afname (9,13% meer dan in 80]. In april
81 werd dan onder druk van de financiële
toestand gestart met een aanbod van maalti,;
donaan verschillende prijzen,ook hier steef
het verbruik met 15% t.ov. '80.
Steunend op deze resultaten besloot de SR
dat systeem te veralgemenen tot alle restos, hierbij werd de prijs van de maaltijd
als volgt bepaald:
(kosten van de grondstoffen] X 2.

Tot nu toe heeft deze prijs- en aanboddiffernetiering een gunstige impuls gegever
aan het verbruik en is een (labiele ?]
financieel evenwicht verzekerd voor 1982
in de sociale sektor .
Eeen aantal opmerkingen dienen echter geformuleerd te worden in verband met de
kwaliteit, de verhouding kwaliteit / prijs
van de verstrekte maaltijden alsook over
het aanbod ( hoge of lage prijsklasse] in
de verschillende restos.
-De taak die de 'lokale' beheerders is opgelegd, moet gezien worden binnen de socio
economische omgeving waarin de universiteit toch leven moet.De stijging van de
energieprijzen kan enkel verzacht worden
door investeringen (dat kost geld] of dankzij inspanningen vanwege de gebruikers:
bvb de studenten in de homes, om tot een
rationeler energieverbruik te komen.De
personeelskosten volgen de evoluties die
gemiddeld optreden in Belgie en tot nu toe
betekende dit enkel een stijging
(niet
weinig waren daar tevreden om). De parallelle stijging van grondstoffen ( het vlees
de groenten, de aardappelen,enz.,alles
is gestegen en blijft stijgen ) verzwaart
r'cg supplementair de kostprijs van de maaltijden, en algemeen de kostprijs van alle
ons geboden diensten.
- Nu staat tegenover verhoogde uitgaven
onvermijdelijk ook hogere inkomsten, en
dit tot het tegendeel is bewezen ( in Belgie zal men daar wel in slagen).Gezien de
struktuur van de SS zijn er voornamelijk
2 geldbronnen, enerzijds vadertje staat
en de Rug (subsidiering).anderzijds de inkomsten uit eigen diensten ( lees: restos
en homes ).
De eerste geldschiet.ee echter draait het.
kraantje steeds meer toe en we dreigen
enkel nog maar druppels te krijgen als de
situatie zo verder evolueert.Het is namelijk geen geheim hoe de regering sedert
een paar jaar over de universiteit denkt
en de aanslepende krisis versterkt de
tendens om de universiteit en de S.S. minder middelen te verlenen. Daar ligt waarschijnlijk de voornaamste reden voor de
gerezen problemen en bij de regering zou
moeten aangedrongen worden op een positievere houding ten opzichte van de S.S.
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De laatste vrijdag van februari geen les!
Omdat de stookolie duurder wordt en de
unief niet wil stoken met kolen uit
Limburg zond de rector een circulaire:
als uniefje spelen te duur wordt, stoppen
we met deze edele sport.
Onze rector, up to date de regering
volgend, past de wetten uit onze vrije
markt economie toe ('en die gaan het
maken' lispelt Guy Verhofstadt vochtig,
hardnekkig pogend zinnen zonder 's' te
bouwen want dan spuwt die flarden speeksel tussen zijn tanden).
Terug naar de rector en zijn perfecte
wetten : wordt iets te duur dan schaffen
we het af. We weten nog van de autoloze
zondagen, en nu de stookolie te duur
wordt mogen we getuige zijn van de
'uniefloze-vrijdagen'.
Als het ware de vierdagen-week. Als nu
straks de arbeiders hetzelfde statuut
gaan eisen zit De Clercq pas goed in de
patatten.
Gelukkig belooft de aardappeloogst na 'n
harde winter best mee te vallen... en dat
zal zonder twijfel de studenten plezieren
Ons gedifferentieerd bordje eten zal niet
langer een overwicht aan goedkope bouletten vertonen. Nu de aardappels dik
in de markt liggen verschijnen er meer
kroketten bij de frieten. Voedselmeeltijden aan gedifferentieerde prijzen dus,
die natuurlijk zullen afhangen van de
prijs van de maïsolie (het frietvet dus).
En zo komt de rector dan tot het volgende
idee om de maïsolie te recycleren tot
stookolie voor de Blandijn, wat vanzelfsprekend een zekere frietgeur zal verspreiden. Een laatste blijk van
patatriotisme.
De redactie.
volgende week

Volgende week verwachten we artikels over
o huisartsenopleiding over 9 jaar
□ analyse van de vroegere enquête
rond de gentse professoren
o vervolg jongerenautonomie

Geheel onverwacht
en daarom des te
plezieriger verscheen in het 2°
nummer van 'De
Zwijger’ een artikel van Gerd E.
Vanilje, alias
Lieven Dejaeger,
kroniekschrijver
van schamper.
Lieven (in de
grootst mogelijke
valse bescheidenheid) kwam ook
deze week de redactie binnengedrenteld
met 'een stuksken’. 'De verreikende
gevolgen van de zachte geboorte’ kreeg

We wisten echt dat we iets betekenden. Ik
weet natuurlijk dat we geen grote muziekvernieuwers waren, maar de uitstraling van
de groep en onze manier van optredens op
te bouwen, en hoe we met ons publiek omgingen... we beseften dat we daar iets
nieuws deden.
Daarom zijn we nu trouwens ook gestopt,
omdat we voelden dat er niets nieuws meer
inzat.

'Dit is het werk van een artisaan :
champagnefrisse klanken, een vet ritme,
turbulente ideeën, houtblokkenachtige
warmte, stalen konstructies.1
In die woorden werd ons de nieuwe (eerste)
solo lp van JEAN BLAUTE door zijn muziekuitgeverij aangeprezen. Wat deze met lood
gevleugelde woorden betekenen, wist ik
virige week nog niet. Gedreven door het
vooruitzicht dat dit inside-of-the-bizzabacadabra spoedig ook tot mijn vaardinheden
zou behoren : flux 'HELLO YOUNG LOVERS'de grammofoonplaat in kwestie dus - aan
het oor gelegd.

’Diploma’heet het nummertje dat ons inleidt
in de soundtrack van Jan van de Abeele's
volgende BRT-feuilleton voor de jeugd. Met
diploma op zak bolt onze held in zijn snelle
knalrode sportwagen (bouwjaar 1964) tevreden
van Leuven naar Heist-op-den-Berg. Alvorens
echter mamma en pappa met het heuglijke
nieuws te verblijden, stopt hij aan de
ouderlijke woning van Sirnonneke en wat
straalt die wanneer Piet haar tijdens de
daaropvolgdende romantische wandeling (de
generiek is ondertussen van het scherm
gevaagd) gedurende welgeteld 5min.27 sec.
hun toekomst uittekent.
'That Haunting Melody', een gevoelige
piano-melodie , begeleidt onze geliefden
langs ruisend riet en modderplassen.
De wegen die ze zullen bewandelen liggen
geplaveid met sukses, geld en vele kinderkes. Helaas is het diploma van Piet er
slechts één van burgerlijk ingenieur,
terwijl Simonneke eigenlijk door haar
vader is voorbestemd voor buurmans-in-spezoon.

Driewerf helaas en o ramp want net als
Piet Simonneke op de stoep afzet en in zijn
wagen stapt komt haar vader, 'Colonel
Spannee’ aanrijden met zijn zwarte mercedes.
De achtervolging wordt ingezet...
’Klik’ (beeld weg).
Beste lezer, ik ben weer met u. En ja, dat
hebt u inderdaad goed gehoord, 'that
haunting melody’ was inderdaad een
bewerking van de Elfstedentocht van Drs.P.

Het nummer van Raymond waarin je veelzijdigheid als muzikant het best tot uiting
komt is "Leidsevlein".
Volgens mij nog altijds de beste en meest
innoverende singel van de Centimeters.
Door velen -ook door Humo- platgewalst.
Door de BRT zo goed als geboycot.
Hoe kwam dat, denk je ?

J.B. : Ik denk dat ze zich een aap
schrokken. Het was zó tegen alle regels...
Als jehet nu hoort, past het god in wat
gebeurt met al die NewWave-groepen.
Nu zou het wel lukken, daar ben ik zeker
van, maat toen shokeerde het de mensen die
er toch aan de basis moeten in geloven.
En dan... 'Johnny Muzak'... herinner je je
plots dat hier wel degelijk dat malle
rakkertje met grote bril, guitige snor en
steeds een joke in petto aan het werk is.
Dezelfde die ook verantwoordelijk is voor
'Leidseplein' (R.v.h.G.) en dat hoor je !
En daarmee zitten we meteen bij het hoogtepunt van de lp... misschien daarom ook
wel afsluiter. Een plaat met erg gediversifieerde muziek voor mensen die van instrumentale audio-beelden houden, om zelf -in
de luie zetel- filmpjes bij te verzinnen
(Vlaamsche filmkes, heette het vroeger).
Een plaat ook , vol indicatiefjes en
begeleidingsmuziek voor de meest uiteenlopende doeleinden.
Hoewel ik aan de kommersjele impact van
deze plaat twijfel... ik ben er vóór.
Alleen weet ik nu nóg niet wat champagnefrisse klanken, vette ritmes, turbulente
ideeën, houtblokachtige warmte en stalen
konstructies zijn.

Verder zitten we nog altijd bij de eerste
kant van deze bijzondere Jean Blaute plaat.
'En waarom’zal u vragen. Wel, Blaute speelde meer dan 10 jaar een tweede-rangsrol
achter mensen als Johan Verminnen, Zjef
Vanuytsel, Urbanus van Anus en vooral Raymond .

De man in kwestie dan maar zelf op 't
rooster gelegd.
JEAN BLAUTE, precies zoals je hem ziet op
scène of (waarschijnlijk ook) op TV (maar
die heb ik niet), de olijke knul, wil het
allemaal wel eens toelichten.

Deze 1-p belicht de figuur niet als popster, maar als eersterands producer/arrangeur. Tien instrumentaaltjes (waarvan 6 1/2
eigen komposities) die allen liggen tussen
begeleidingsmuziek voor Daska-films
(oen
kleine tip jongens) eniets gesofistikeerdere
jazz-klanken (hoewel hij nooit vervalt in
moeilijkdoenerij voor elitaire freaks).

In '74 zagen we Jean Blaute optreden voor
televisie met Toots Tielemans. Was dat je
eerste keer met Toots ?

Voor de uitvoering heeft Jean beroep gedaan
op mensen waarmee hij al een groot deel
van zijn karriëre heeft samengewerkt.
Bruno Castelluccu, tars Lootens, R.v.h.Gj,
Mich Verbelen, Stoy Stoffelen, J.M. Aerts,
Roland van Campenhout, Ivan 'Kef De Souter.
Ik vergeet er wellicht nog een paar... allemaal klinkende namen.

Na dus 'Diploma', 'That Haunting Melody’ en
'Colonel Spanne’ (de vader dus), worden we
aangenaam onthaald op een akkoestische-gitaronniemandalletje onder de titel 'mama
linda’... aan de snaren : Jean en vrien
Roland, En dan glijden (vliegen?varen?) we
naar het kanteinde m e t ’Madagascar’... een
toeristische uitstap nog steeds, maar van
het betere soort... swingend.
Zet- u de zwarte schijf op haar kop dan gaat
dat als volgt : 'Harnanas' -het wielertoeris
me is nog niet door joggers verdrongen en dE
zon schijnt over de Vlaamsche wegen... opgewekt zien we daar de gebouwen van Duvel
Moortgat voorbijflitsen... plezant...

'Warffum' ... een medidatief stukje piano,
druilerige zomerzondagmiddag in de hoofdstad, typische sfeer-break voor in de
hedendaagse filmproductie der lage landen.
'Rilly’s Bag' ; een Billy Preston-compositie van lang, lang geleden, die ons blijft
herinneren aan de hoogdagen van André
Brasseur ans his formadorisch organ (Early
Bird, weet je wel, hoewel het er in de
verste verte niets mee te maken heeft
natuurlij k).
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Jean Blaute : Ik had hem al veel zien
spelen als klein baaske. Ik bedoel, ik
als klein baaske. Hijniet. Maar het was
de eerste keer dat ik samen met hem
speelde. Roland was daar ook ... met
twee mondharmonica's, ge kunt u voorstellen hoe vals dat moet geklonken
hebben.
Dat gaf toch wel een kick, te zien dat
die mens zo open, zo vriendelijk was en
zo enthousiast voor wat daar gebeurde.
Alleen most ik tijdens de repetities eer
solo doen en aedreven door zijn enthousiasme
peelde ik maar door en door.

Daarna zij hij me dat het heel goed was,
'alleen moet ge tiidens de opnamen uw
improvisatie wat korter maken. Ge moogt
niet vergeten : I am the boss.
Begin 1976 ben je dan een tijdje van het
toneel verdwenen.

Jean Blaute : Ja, het zware leven. In
'75-'76 werkte ik van 's morgens tot
's avonds in de studio en daarbij trad
ik bijna iedere avond op met Johan
(Verminnen) -die had toen erg veel werken als ‘t niet met hem was, dan was het
wel met iemand anders. Alle dagen op de
baan en ik ging nooit naar huis 's nachts.,
ik moet toch geen tekeningetje maken
zeker ?

Je bent tegen, de vloer gegaan, in het
ziekenhuis terecht gekomen...

Jean Blaute : Ik was er efkes vantussen
voor een maand of drie.

En daarmee zitten we dan bij je nieuwe
plaat want ook daarop staat een nummer
dat door de BRT niet wordt gedraaid en
dat trouwens erg goed aansluit bij
Leidseplein qua opbouw, effecten en
luciditeit.

J.B. Jazeker. Weer te shokerend zeker.
Anderzijds is het wel het favoriete
nummer van Raymond die me trouwens zei
dat ik een lp moest maken met allemaal
van die nummers erop en dat hij die dan
zeker moest hebben... om maar te zegoen
dat er toch mensen zijn die ervan houden.
Dan ben ik de tweede.
Vorig jaar ging je Weather Report zien en
je kwam erg onder de indruk terug. Wil je
in dezelfde richting werken ?

J.B. Ik heb niet de pretentie om dat te
zeggen, maar ik ga toch hard mijn best
proberen te doen om, pakweg, binnen de
10 jaar een nivo en een -ik ga woorden
gebruiken- een artistieke integriteit
waar te maken op muzikaal gebied, die
ik terug vind bij Weather Report.

Een duistere periode.

J.B. : Bah, ik vond dat niet. Ik heb veel
ingezien (met nasale, onvaste stem en de
blik scherp op nirvana) Ik ben hééél filosofisch geworden cn ik ben sindsdien toch
rustiger gaan leven. Ik zak nu nog wel eens
door en leid zeker neen monnikenbestaan,
maar in vergelijkina met die tijd ben ik
nu een heel brave ionqen geworden.

Raymond VAR HET GROENEWOUD ! Een opening
naar het publiek toe en toch een belangrijke periode dacht ik zo.
Eerst als de Millionaires, later als de
Centimeters. Wat betekent dat allemaal
voor jou ?

J.B. : Het waren euforistische tijden. Er
was heel veel plezier in de groep, heel
veel contact met Raymond, veel ideeën,
veel vernieuwing...

Buiten wat je zelf doet als muzikant
of producer, volg jij de Belgische muziek?

Toch wel. Mijn vrouw is trouwens muziekuitgeefster. Ik hoor er thuis al over
spreken, om niet te zegoen zagen. Echt
grote groenen zie ik nog niet, maar ik
vind toch dat er knappe dingen gebeuren.
Eigenlijk ben ik niet zo begaan met
groepen maar in elke groep zit er dan
wel één of andere muzikant die mij iets
doet. J.M.Aerts bijvoorbeeld, vind ik
fantasitsch. Maar ik kan toch niet zeggen
dat ik een TC Matic-fan ben want de zanger
spreekt mij niet zo aan. Bij de Employees
zie ik graag Geert Roeien aan 't werk.

Luna Twist, wat vind je van ée
singel ?

Dat vind ik fantastisch. Zoals Humo ook
schreef 'de jongens hebben prijs' . Dat
vind ik ook en daarbij is 'African Time'
nog zeer humoristisch en dat mag ook wel
eens zeker.
The Machines ?

Daar ben ik geen echte fan van, live
brengen ze me niet in extase, maar dan
kan ik wel weer zegnen dat ik hun laatste
singel zéér goed vind .

De rest van ons gesprek knippen we hier
af omdat ik me plots, bij het uittikken
realiseer dat ik de vraag waarom het mij
eigenlijk te doen is, ben vergeten te
stellen. En zo kon het gebeuren dat ik
nu nóg altijd niet weet hoe fris houtblokken stalen ideeën met champagne
invetten...

patrick cohen
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DE VERREIKENDE

GEVOLGEN DER

Zo is het algemeen bekend dat in het
pre-koloniale Afrika de zwangere vrouwen
zich in het oerwoud afzonderden om hun kind
ter wereld te brengen. De geboorte had bijgevolg plaats in een warme, lommerrijke omgeving, met op de achtergrond het gefluit en
het geroep van ontelbare exotische vogels.
De pasgeborene vindt bijna onmiddellijk het
Ongetwijfeld heeft u al gehoord van de vertrouwde moederlichaam en wordt dus niet
"LEBOYER - geboortemethode”, die de moeder
bij de enkels opgehangen en op de rug gebeukt
laat bevallen in een omgeving van zacht sche zoals dat in het primitieve westen gebruikeschemerlicht, rondschuifelende verpleegsters lijk was en is.
in nauwe uniformen en warme soft-jazz Klanken op de achtergrond.
Het ontbreken van deze traumatiserende
Door deze methode te volgen wil men ver ervaring, aldus de antropologen, kan vermijden dat het Kind getraumatiseerd wordt,
klaren waarom de zwarte medemens TOT OP ONZE
van zodra het ter wereld Komt. Bij de vroe- DAGEN nagenoeg geen vrees vertoont voor het
gere, Kil Klinische manier van werken —
op handen lopen en daarin zelfs genoegen
waarvan wij allen de onbewuste slachtoffers
schept, wat dan weer de grote bedrevenheid
zijn — werd de pasgeborene ruwweg ondersteder zwarten hierin verklaart.
boven gehangen en met een paar fikse Klappen
Enkele antropologen wagen zich zelfs
tussen de tere schouderblaadjes tot schreien
aan gedurfder theorieën en proberen ook
gebracht.
lichamelijke kenmerken te verklaren uit het
on-handen-lopen.

ZACHTE GEBOORTE

Sommigen, zoals mijzelf, hebben aan
deze barbaarse bevallingsmethode blijvende
trauma’s overgehouden.
Deze kunnen bestaan
uit een diep-filosofische afkeer van deze
wereld, met daarbij aansluitend de wens terug te Keren naar de moederschoot. Denken
wij hier vooral aan de jongeheer OSKAR
BRONSKI, die hieruit de enige mogelijke conclusie trok : niet meer groeien.

Waar de blanke zich met horten en stoten voortbeweegt, voortdurend op zijn hoede
om niet om te vallen,
loopt
de zwarte
gracieus, gezwind en VANUIT DE HEUPEN.
Wellicht is het eenieder al opgevallen dat
bij het op handen gaan ae heupbeweging een
kapitale rol speelt...
De zwarte disco-funk werd ook geïnspireerd door het aloude op-handen-gaan, getuige daarvan "Deps, Upside Your Head” van
The Gap Band en "Upside Down” van Diana
"la suprème" Ross. Wijzen we er tenslotte
op dat een regelmatig veranderen van de positie van het lichaam ten opzichte van de
richting van de zwaartekracht, hee! positieve gevolgen heeft gehad (en nog heeft)
op de anatomie van de zwarte man en — meer
nog — de zwarte vrouw.
Of het toepassen van de Leboyer-methode
op de blanke mens een zelfde invloed zal
hebben, is nu nog moeilijk uit te maken.
Vast staat echter dat de gevolgen ingrijpender zullen zijn dan men denkt. De vrees
voor het lopen en leven op-zijn-kop zal
wegvallen.
De blanke zal een nieuwe, nederiger dimensie toevoegen aan zijn Weltanschauung. Hij/zij zullen zich dichter
voelen bij Moeder Aarde.
De contacten met kat en hond, met tafel
poot en stofzuiger zullen intenser worden.
Modieuze handschoenen komen in de mode.
Een nieuwe wereld gaat open voor de
zachtgeborene. LEVE LEBOYER !

Frekwenter echter zijn de zachtere vormen van hetzelfde fenomeen : onverschilligheid tegenover de buitenwereld, lang in bed
blijven liggen, voortdurend achter rokken
aanzitten en een verregaande verslaafdheid
aan hete schuimbaden. Niemand zal ontkennen
deze verschijnselen in meerdere of mindere
mate bij zichzelf te hebben waargenomen.

Meteen is ook de verklaring gevonden
voor hef'vriendschappelijke schouderklopje”,
dat zowat overal in de westerse wereld voorkomt. Het zacht bekloppen van eikaars schou
der is niets anders dan een troostend gebaar
bedoeld om de vriend te helpen bij het verwerken van de "oerklap”, een proces dat een
heel mensenleven kan duren.

Nu zijn de implicaties van de "zachte
geboorte" veel verreikender dan meestal gedacht wordt. Met name in de moderne antropologie heeft deze nieuwe theorie aanleiding
gegeven tot interessante hypotheses.

Gerd E. Vanielje

ERRARE !! ERRARE !! !
Net voor het ter perse gaan van deze
Schamper, werd Gerd door een vriendin op de
vingers getikt. Pasgeboren baby's schijnen
niet op de rug, maar op het achterwerkje
geslagen te worden, vooraleer zij de verlossende kreet slaken.
De vlezige, sensuele lippen van het
negroïde type zouden aldus kunnen verklaard
worden uit valpartijen tijdens het leren op
handen lopen. Het kroeshaar zou het gevolg
zijn van een spontane aanpassing van het
haar, dat zich niet langer kon schikken in
de dubbelzinnige situatie nu eens omhoog en
dan weer omlaag te moeten vallen. Als men
weet dat de voetzool nagenoeg wit is, dan
behoeven de bleke handpalmen geen nadere
uitleg.

Deze correctie opent meteen nieuwe, onvermoede horizonten !
Kan het strelen van een bips eenzelfde
compensrende werking hebben als het schouderklopje, m.a.w. het helpen verwerken van
de oerklap ? En zijn de sado-masochistische
tendenzen in 's mensens lustleven niet te
verklaren uit een verlangen tot een herhaald
ondergaan van de oerklap ? Genetische
psychologen : aan het werk !
(G.E.V.)

rechts, maar het is zelfs niet nodig dat
mister x hem steunt : zowat drie vierden
van de RvB gaat. met het voorstel akkoord.
Gevolg : de vier kandidaten bij Tavernier
worden voorgesteld aan de minister die
dus mag kiezen (het is wel de gewoonte
dat de minister de eerste neemt).
Gans de zaak wordt nog ondoorzichtiger
als diegene die door de faculteit als
tweede gerangschikt is,protest aantekent (hij wou eerste staan), maar
uiteindelijk heeft dit niets met de
grond van de zaak te maken, tenzij dan
dat het de minister een alibi verschaft
om de zaak wat te rekken.
Een paar maand later benoemt de minister
geassocieerde docenten op alle vrij gekomen plaatsen, behalve 1 : voor de plaats
bij Tavernier is de benoeming blijkbaar
uitgesteld. Niet toevallig natuurlijk.
Jacobs wordt pas benoemd tot geassocieerd
docent in de periode van de rectoraaten raad van beheer-wisseling. Natuurlijk
om alles zo 'onopvallend' mogelijk te
laten gebeuren.
lavernier gelooft het eerst niet, dreigt
zelfs met ontslag, maar het baat allemaal
niets. Jacobs die als WP-vertegenwoordigei
zo vaak van leer trok tegen de professorei
heeft zijn doel bereikt : hij is mijnheer
de professor.
En wie is dan mister X ? Wanneer werd
Hoste overtuigd ? Wie was daarbij aanwezig ?
Welnu, mister x is de man die continu
klaagt over de misbruiken aan de RUG,
over de vriendjespolitiek van de professoren, over de oogkleppen van de Raad van
de Raad van Beheer. Hij is de man die
daarover elk jaar gretig gelezen rapporter
naar Brussel stuurt. Hij is niemand minder dan Hans Van Acker, Regeringscommissaris en ongekroonde keizer van de
RUG. Hij wou dat Jacobs werd benoemd,
en Jacobs werd benoemd. Op de besloten
voorbereidende vergadering van de raad
van beheer, waarbij de rector Hoste,
de vice-rector van Looy, de admistrateur
Desot en hijzelf (en soms nog een ambtenaar) aanwezig zijn overtuigde hij de
rector in de èarwezigheid van de twee
andere, met de reeds vermelde argumentatie, En hoewel het niet luidop gezegd
werd, wisten ze daar allemaal dat hij hen
voldoende kon tegenwerken indien ze niet
akkoord werd. Zodoende...
'Het belang
d e ’, Het is
saris enorm
RUG, ook in
maar daarom
wat anderen

van de universiteit primeerwaar dat de regeringscommisveel gedaan heeft voor de
het voordeel van de studenten
moet niet verzwegen worden
niet durven zeggen.

AU TO N O M E STELLINGEN
1.

WIJ VECHTEN VOOR ONSZELF, en laten niet vertegenwoordigers/sters voorons
vechten, wij nemen zelf deel aan de strijd, wij bepalen de politiek. Wij
.vechten niet voor ideologieën, niet voor het proletariaat of het volk,
maar voor een op alle nivo's door ons zelf bepaald leven, omdat wij weten,
dat wij slechts vrij kunnen zijn als alle anderen ook vrij zijn. Herovering
van het gehele leven, afschaffing van de politiek. Volledige regionale, kulturele en individuele autonomie voor allen.

2. GEEN DIALOOG NET DE NACHT. 'Als de macht ons benadert, om met ons te praten,
laat zich haar belang daarbij uiteindelijk reduceren tot stabilisering van
haar heerschappij. Met een wens, die pappa kan vervullen, zul je hem niet
uitschakelen.
3.

De voortdurende verborgen dreiging van gevangenisstraf en de uitvoering daarvan is een beslissende bestaansvoorwaarde voor dit systeem. Onze strijd richt
zich tegen iedere vorm van onderscheid in de gevangenis. 'Gelijke behandeling
voor iedereen' als eerste stap in de richting van "vrijheid voor allen".

4.

BEVRIJDING VAN DE ARBEID. Door de relatief matschappelijke rijkdom en de
mogelijkheid ons delen daarvan toe te eigenen , kunnen we ons in verregaande mate ontrekken aan de arbeid.

5.

We hebben allemaal "een VAAG IDEE VAN ANARCHISME" in ons hoofd. We zijn echter
geen traditioneel anarchisten. De begrippen marxisme, socialisme en kommunisme dragen voor ons volgens al hun theorieën en parktijken detstaat in zich en
kunnen dus voor ons, ook als tussenfase niet geaksepteerd worden. Ook Tiet het
begrip anti-imroerialisme, zoals het wordt gebruikt, kunnen wij ons niet identificeren, omdat het begrip i/deis tot nationale onafhankelijkheid blijft
steken en dus de staat geenzins ter diskussie stelt. Wij rekenen ons alleen
dan tot links als deze heel duidelijk tegen de staat gericht is.

6.

7.

Het komt erop aan om tegenover het systeem overal duidelijk een TEGENKRACHT
te ontwikkelen. Deze^ tegenmacht mag zich absoluut nooit totaliseren of
unificeren, mag nooit als dé tegenmacht geïnstitutionaliseerd worden, anders
zou de tendens voor een nieuwe staat al reeds weer in de kiem worden vast gelegd.
Niet de wens naar heerschappij - GEEN WACHT VOOR NIEMAND!

WESTBERLIJN heeft een zeer ver ontwikkelde ALTERNATIEVE SUBKULTUUR, waarvan
de strukturen zoals kafees, drukkerijen, werkplaatsen enz door geheel links
worden benut. Zij proberen een VRIJE RUIMTE te veroveren on daarin een andere
kuituur en een andere ekonomie op te bouwen. Zij stoten daarbij echter steeds
weer op de door het kapitaal aangegeven verzameling maatschappelijke grenzen.
Ook onze strijd gaat op het moment meestal slechts om de verovering en verdediging van vrije ruimtes.
Dit kan en mag echter nooit ons doel worden.
'7rije ruimtes betekenen een op preciese plaatsen buiten spel zetten van de
staat, naar tegelijkertijd kan de staat door het gettoïserend toelaten van
vrije ruimtes sociale tegenstand kanaliseren.
De meeste alternatieven ontwikkelen alleen hun politieke aktiviteiten als
hun vrije ruimte is bedreigd (bv ontzetting van een kraakpand) Door deze
oriëntering op een ander 1even BINNEN het bestaande is er een spanningsveld
met radikalen/autonomen, wiens doel is het afschaféen van het bestaande
systeem.
Bijv. alternatieven gaan kost wat kost een kraakpand proberen te behouden
door bv. te onderhandelen met de gemeente om deze toestand te legaliseren.

De autonomen daarentegen verklaren de huizen voor ONTEIGEND en willen ze
niet tot middelpunt van hun leven maken, maar tot uitgangspunt om verder te
vechten.
8.

We zijn het er niet over eens of we een revolte dan wel een revolutie willen.
Een paar willen de permanente revolutie, de rest meent dat je dat tegelijk
PERMANENTE REVOLTE KUNT noemen. Revolutie is een vast punt geworden - deze
voorstelling is niets meer dan een ijdele hoop op een paradijs. We leven echter
hier en vandaag...de w i j h e i d moet nu veroverd worden en niet verwezen worden
naar een toekomstig paradijs.

9.

We hebben geen organisatie op zich, onze organisatievormen zijn alle meer of
minder spontaan. Bezetting, telefoonkettingen, autonomenvergaderingen en
vele kleine opreepen, die zich op korte termijn samenstellen om ergens
aktie te gaan voeren, of lange termijn groepen, die dingen als kranten,
radio's of één of andere illegale aktie voeren.
Heen vaste strukturen zoals partijen enz, ook geen erkende hiearchie.
Het ontbreken van vastgeroeste strukturen is één van onze sterke kanten, we
zijn voor de staat onberekenbaar en nauwelijks op te rollen.

LEZING OVER AUTONOMIE IN ITALIë:
- De grote fabrieksstrijd in Italië
in de jaren 60 was het begin van
de autonomiebeweging. De beweging
kende haar hoogtepunten in Bologna
en Rome in '77. Na de ontvoering
van Aldo Moro door de Rode Brigades
werden duizenden autonomen in de
gevangenis gestopt.
- Hoe staan de Italiaanse autonomen
tegenover de Rode Brigades?
- Wat verwijten zij de Kommunistiese
Partij?
enz...
Hierover organiseert VRIJBRIEF een
lezing, gevolad door een diskussie, op
VRIJDAG 29 JANUARI om 20u
Oranje Nassaulaan 51, AMSTERDAM.

verminkt en getraumatizeera in ae nei op
tijd opdoemende duisternis. De weerstand
van de koelbloedige held verijdelde nogmaals de machtsovername door het kwade,
de vele offers zijn gerechtvaardigd, het
publiek wist het angstzweet weg en kijkt
mekaar glimlachend aan.

3. "OUTRAGEOUS”
(R. Benner - 1977 - Canada)
Zegt de travestiet tegen het psychiatrisch
geval: "Jij bent een gezonde vorm van gekheid .”
Dit is geen onderdeel van een of andere
absurde mop, maar wel een sfeerbeeld van
"Outrageous”. Een heel ongecomplexeerde
film, waarbij ernst en humor door één geweven worden tot een lichtvoetig en sprankkelend geheel.

Alexander Haig haalt realiteit en filmfictie door elkaar en het vrije Westen
mag op al zijn oren slapen want nu is
alles overduidelijk, de "anderen” (gordijn)
zijn de slechterikken en mogen daarom in de
pan gehakt.

Het verhaal: Robin, een homofiel die dolgraag beroemde actrices imiteert en daarbij prachtig de stemmen kan nabootsen,
krijgt plots en wel onverwacht het bezoek
van Lisa.

M.a.w. de NATO is noodzakelijk als afschrikkingswapen en indien het Rode Monster toch
durft te brullen, wordt er met scherp op
geschoten.
Politiek is de grootste regisseur alIer
tijden.

Zij heeft ruim zgren jaar in psychiatrische
instelling gezeten en wil nu vrij leven.
Nochtans wordt ze nog achtervolgd door
bepaalde waanbeelden en door haar moeder
die haar terug in het ziekenhuis wil.
Deze twee mensen trekken zich enorm goed
uit de slag en beiden helpen elkaar.

2. "SCANNERS"
Deze week in Schampers Filmrubriek
een portie griezel ( Scanners + inleidend
sprookje), enige zinnen over Outrageous,
een beschouwing omtrent festivals en ook
nog wat melodrama, jawel.

1. HET BLOED KRUIPT WAAR DE BIJL NIET
GAAN KAN.
In een tijd van afschrikkingspolitiek moet
de vijand efficiënt uitgebeeld worden.
Hoe lelijker de vijgaard gedoodverfd
wordt, hoe mooier en beter jij er dan zelf
uit komt. Roodkapje en de boze wolf ofte
Reagan en Brezjnev. Wie welke rol speelt
laten we aan jullie goede smaak over.
Horror films zijn natuurlijk geknipt voor
dat soort beeldvorming omdat de angst voor
het andere, het kwade, in veel geuren en
kleuren en nog meer bloed kan uitgesmeerd
worden. En aangezien de techniek van ”spe
cial effects" en make-up de laatste tijd
geniaal aangewend wordt, krijgt de beoogde
angstverwekking nog een dimensie meer.
Het kwade wordt tastbaar en je voelt je
warempel echt bedreigd. IN politieke termen vertaald betekent dit koude oorlogssfeer.
Het is dan ook jammer dat de meeste horror
fims bloed om het bloed-vehikels zijn, dat
de plot dus getuigt van je reinste banaliteit . In een of ander makaber decor wordt
er aan de lopende band gehakt, gevierendeeld of gecirkelzaagd naargelang de inspiratie van ë'e in die sporten gespecializeer
de en er meestal niet al te lieftallig uitziende killer. De half textielloze vrouwen
gillen zich de stembanden uit het vege
lijf, de held raakt in moeilijkheden maar
vindt dan toch een toevallig openstaande
deur. De beenhouwer in kwestie valt stomweg op zijn eigen bijl, of, indien er een
vervolg voorzien is, verdwijnt nog zwaarder

Scannners zijn typen die andermans gedachten kunnen raden, diens opinies wijzigen,
en als ze het op de heupen krijgen, blazen
ze je hoofd gewoonweg op. De ambitieuze
scanners krijgen herrie met de meer eerlijke broertjes en U raadt het al, wie het
slechts kan blazen is de pineut.

pilotfestival,Film International Antwerpen
(nog tot 31 januari) en het mondaine festival van Brussel kiezen dezelfde periode
om de filmliefhebbers te verleiden. Nu
hebben beide festivals weinig met mekaar
gemeen. Ze draaien alle twee film, dat
wel, hoewel ook dit aspect niet voor het
Brusselse gebeuren karakteristiek is: eerder pronkzucht en recepties. Het festival
van Brussel brengt films die alle binnen
dit en drie maanden op de provinciale
schermen te zien zijn. Het enige verscil:
in Brussel betaal je nu 175bf., later zo'n
140 wat ook nog te duur is.

Zo overtuigt Liza, Robin om uit de anonimiteit te komen: hij begint op te treden in
één travestieten-show. Hierdoor verliest hij
wel zijn job als (oh cliché !) kapper.
Naderh?nd gaat hij dan naar New-York, waar
hij langzamerhand succes kent. Liza daarentegen is zwanger geworden, tussen de vele
pillen die ze nemen moest, vergat ze gewoon
die normale. Haar kindje werd echter dood
geboren zodat ze in een nieuwe krisis terugvalt. Robin komt haar ophalen en beiden
vinden elkaar weer in hun blije en mooie
manier van zijn.

Larie en apekool zegt de ene en stapt de
zaal uit. Spannend, zegt de andere en blij Pc
binnen. En omdat wij al betaald hadden, ble
ven we ook binnen.
"Scanners" bezit een al even onwaarschijnlijke als ingewikkelde plot. Omdat dat
mooi staat, in 't kort: een legertje hoofdopblazers wordt omwille van die kwaliteit
in het geniep opgeleid maar dreigen in
verkeerde handen te vallen. Een contrascanner wordt er op af gestuurd, en daarna
beginnen de bokkesprongen....

Film International is dan op een heel andere wijze selectief. Het festival vertoont
i.s.m. het gelijknamigs Rotterdamse Festival, zo ’n 60 voor België onuitgegeven films.
Weinig bekende namen dus maar vele "ontdekkingen" zijn mogelijk: Fassbinder, Herzog,
en veel Oosteuropese films zijn op deze
manier bekend geraakt, zij het dan soms
binnen een kleine kring.

Waar je wel kunt zeggen dat deze film te
lieftallig is, te rooskleurig en bepaalde
zaken uit het leven van Robin niet vermeld worden, zo mag je niet beweren dat
hij te moralizerend is; er zit heel wat
meer in dan je eerst denken zou. De film
bekijken en verstaan vergt aldus een grote inzet van de toeschouwer, die beter niet
als sensatiezoeker afkomt.

Nu is deze film niet zo debiel als vele
andere horrorgedrochten. Er zit immers een
steveig verhaal in, er zijn plotwendingen,
de speciale effecten zijn functioneel en
het bloed treedt niet buiten de oevers.
Bovendien is Jennifer O'Neil er met de
jaren nog mooier op geworden. Moraal van
het verhaal: op de achtergrond schemert
er iets door als het eeuwige probleem van
mens en wetenschap, al wat uit het brein
ontspruit, kan door het zwakke vlees en
geweten danig misbruikt worden.
En daarmee doet "Scanners” ons intellectuelen (? - nvdr) verleiden ook te komen
kijken. Want daarrond draait het eigenlijk
allemaal. De liefhebbers van genre vinden
de betere kluif, de sceptici blazen de
film waarschijnlijk zelf op.

p .V .d

De korrupte (edoch menselijke)narcoticacop
uit Sydney Lumets 'Prince of the City '

5. MELODRAMA

"Jij bent een gezonde vorm van gekheid..",
een nieuwe vorm van begroeten ? Want ergens
zijn we allemaal wel een beetje, meer of
minder ....

Na "De Witte Sjeik" (Fellini) en "African
Queen" (Huston) brengt DE ANDERE FILM
GENT i.s.m. DE UNIVERSITAIRE FILMGROEP
deze week een tweede reeks melodrama’s. Het
is een noodzaak binnen het individualistische, koele, 80-ies-syndroom enige verfris-:
sing te brengen. Romantiek met de grote R
in "Schatten der Engel” (Daniell Schmidt)
op 2 februari en "Bittere rijst” (de Santisl
op 4 februari, in de Blandijn aud. C, 20u.

j.v.w.

4. FESTIVALS

Heb je stijl, hou je van enkele van deze
films, dan ben je ook als medewerker welkom bij de UFG. "Word één van de onzen",
luidt de mij ingefluisterde boodschap,
"meld je op één van onze volgende vertoningen ..."
Waarvan akte

Nu dachten wij, toen het Gentse Filmgebeuren van januari naar november verhuisde,
dat de kans erg klein werd, dat in het al
even kleine België filmfestivals in dezelfde periode mekaar zouden beconcurreren.
Niets is minder waar: het gerenomeerd

.e .

Rik S.
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De gunstige resultaten op het verbruik bewijzen dat reeds gedeeltelijk aan de wensen van de studenten gevolg werd gegeven.
Een verdere verbetering van het systeem
en een voortgezette kontrole op de maaltijden blijft, noodzakelijk,hierbij is een
kontinue evaluatie bij de verbruikers van
de resto's één van de mogelijkheden ( dit
wordt nu op punt gezet door het beheer
van ds S.S. 3.
Belangrijk is dat. men de politieke en socio-ekonomische omgeving waarin men verplicht is te leven niet uit het oog mag
verliezen ( is er een alternatief ? ).
Het aktieterrein moet dus niet uitsluitend binnen de universiteit maar ook naar
de regering toe uitgebouwd worden.
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inkomst gratis.
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kent van verlangen lang het einde niet,
als uit een kiertje zij haar lief bespiedt
dat tegelijk haar eigen lijf ontbloot,
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4 feb. Bittere Rijst
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De mening als zouden de studenten een luxeleventje leiden geeft enkel maar weer hoe
onwetend een aantal mensen zijn.
Ene gunstige evolutie is niet te verwachten, er moeten dringend maatregelen getroffen worden wilde men niét verzinken in een
financieel onhoudbare situatie. Zoals
vermeld wilde het beheer van de S.S. de
inkomsten verhogen en dit dankzij een stijging van het aantal verstrekte maaltijden.
Daartoe werd gepoogd de resto's aantrekkelijker te maken o.a. door de infrastruktuur te verbeteren en door het aanbod te
differentiëren, eerst in keuze en later
in prijs.
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