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BEURS
Nieuwe regeling voor studiebeurzen
is in de maak. Is dat een stap
vooruit ? Klassiek antwoord :
ja , maar...

In onze serie 'vrije tribune’ deze
week dè christen democratische
tudenten op pag twee.

JAMBOREE;EEN OPTREDEN VAN TOM LANOYE

DE PROZA- GIGOLO
Vanaf januari 1981 schuimden de jonge
dichters James Bordello en Tom Lanoye het
Vlaamse land af, met nonchalante, cabareteske poëzie. Ze brachten een act bij voorkeur in rokerige kroegen en met een verbetenheid die deed vermoeden dat het in feite om een raid van een zelfmoordcommando.

evenmin laten enkele bundels en gedichten
te publiceren. In eigen beheer verschenen
de bundels 'Maar Nog Zo Goed Als Nieuw’
en 'Van Oor tot Dor'. Apart verschenen de
gedichten 'Neon' en 'Gent-Wevelgem'.
Later komen we in schamper nog uitgebreid
terug op L a nry-.

Met hoogtes zoals de feesten van het dagblad De Morgen (Gent, A ’pen, Oostende...),
De Tweede Verzameling (Gent, A'dam), Ma11emunt 81, en laagtes op de nacht van de
poëzie (27 februari '82).
De samenwerking tussen Bordello en Lanoye
werd die nacht sierlijk en stijlvol opgeheven. Uit droefenis wellicht. James
Bordello bedreigt sindsdien in zijn vrije
tijd het leefmilieu in zijn geboortestad
Brugge en heeft voorlopig alle poëtische
bedrijvigheid gestaakt om in Duitsland
het vaderland te verdedigen. Zijn terugkeer
zal niet onopgemerkt verlopen.

IN DE RUG GESCHOTEN

HOGE15

5 oktober jl. te Gent: vanuit een wagen worden twee Turkse cafés bijna blindelings onder vuur genomen, dezelfde avond wordt een
22-jarige Turk op straat in de rug geschoten
De van Gent houdende krant "De Gentenaar"
bloklettert met ophefmakende zekerheid:
"Schietpartij onder Turken" en het parket
deelt koeltjes mee "in het duister te tasten
Ondertussen vraagt het Vlaams Blok "500 000
werklozen, waarom dan gastarbeiders?".

Een tiental dagen later wordt een onuitgesproken vrees waarheid: deze aanslag was
geen afrekening, geen gerichte misdaad,
dit was laf, blind, primair racisme; vijf
jongeren bekenden een long-rifle gekocht
te hebben om een Turk neer te schieten.
Hun vriendin was immers door vreemdelingen
lastig gevallen en dat diende gestraft.

Daags na het bekendmaken van de bekentenissen kwam het AFF in spoedzitting bijeen.
Op een persconferentie werd geponeerd dat
deze aanslag niet zomaar mag vergeten worden als een betreurenswaardige kwajongensstreek van een vijftal heethoofden, maar
integendeel dient gekaderd te worden in de
georganiseerde haatcampagne van groepen
zoals het Vlaams Blok en de laksheid van
de overheid daartegenover. Het is in dat
kader dat het AFF de Gentse burgemeester,

De sfeer die in de rechtsfaculteit hangt
valt moeilijk te beschrijven als je het zelf
nooit aan den lijve hebt ondervonden.
Het is niet voor niets dat men de zielige
NSV- en VNSU-specimen vooral daar aantreft.
Bij om het even welke protestaktie van de
studentenbeweging valt het ook steeds op dat
juist déze fakulteit massaal afwezig blijft,
zich zelfs gewoon afkerig opstelt.Het beeld
van de fils-a-papa wordt in de eerste plaats
op de rechtsstudent gekleefd .
Een vooroordeel ? Helemaal niet. Het is merk
waardig hoe een lichting rechtsstudenten een
vrijwel volkomen metamorfose doormaakt naarmate ze jaar per jaar opschuift.Vanaf de
eerste licentie denken de meesten blijkbaar
dat ze bijna op de top van de sociale ladder zijn aanbeland. Piekfijn uitgedost,hier
en daar duikt al een stijlvol wagentje op,
een traditie van galabals.De fakulteitskring beschikt zelfs over een sjiek kaffee,
waarbij een van de bedoelingen was om kontakten te leggen met de balie en het bedrijfsleven. De ' fils-a- papa-student' is
dus helemaal geen vooroordeel. Het is reeel
in de rechten.

In het begin van de 70-er jaren kwam er ook
in de rechten protest en kritiek los, waaruit de nog steeds draaiende wetswinkel Gent
ontstond. Maar al snel verwaterde de kritische stroming in de fakulteit tot ze volledig verdampte. De rechtskritische werkgroep en Sojuwe, beiden vermeld in de studiegids zijn (voorlopig nog) papieren huisjes .D e gentse wetswinkel zit nu trouwens
met het ei: de doorstroming met de rechtsfakulteit is gestopt, onder de wetswinkeliers zit bijna geen enkel rechtsstudent
meer.* Een teken aan de wand.

Tom Lanoye, die zichzelf graag de gigolo
van het Nederlands proza noemt kon het al
de centrumrechtse partijen en de rijkswacht
verantwoordelijk stelt voor het mogelijk
worden van een dergelijke escalatie: door
het nietJtoepassen van de racisme-wet van
3C juli '31, door de sterkere repressie
ten aanzién van vreemdelingen en door het
openlijk praten over maatregelen als een
immigratiestop of een gouden handdruk voor
gastarbeiders, laat en maakt men de weg
open voor steeds agressievere campagnes.
En het zijn precies deze campagnes die het
climaat creëren waarin aanslagen als deze
van 5 oktober mogelijk worden.

ROLSTOEL
Zaterdagmorgen b oktober startte in het
vormingscentrum Elcker-Ick dan ook een
hongerstaking tegen het racisme. De zes
hongerenden eisen dat de Gentse gemeenteraad zich klaar en duidelijk uitspreekt
tegen het racisme en voor de strenge toepassing van de wet. Daarnaast eisen zij
dat aan het slachtoffer (die op het ogenblik met een zware rugwonde en twee verlamde benen in het AZ verblijft) een rolstoelpatiëntenwoning ter beschikking wordt
gesteld indien hij verlamd blijft. De
hongerstakers die zich reeds konden sterken
in talloze bezoeken van sympathisanten en
politici en in berichten in de Turkse krant
"Milliet" , hebben hun actie voortgezet tot
de gemeenteraadszitting van 9 oktober.
Zij,
roepen iedereen op deel te nemen aan de
grote nationale betoging tegen het racisme
op 30 oktober te Gent.
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)e balans slaat vandaag zwaar door naar de
'gala-ballers'. De rest is een te verwaarlozen en zwijgende minderheid. Maar dat is
niet altijd zo geweest.

Tom Lanoye zette noodgedwongen alleen door
Op 31 maart vond in Gent de try-out plaats
van zijn verzen-cabaret-show Jamboree, een
bloemlezing uit vroegere acts, aangevuld
met veel nieuw werk. Een tweehonderdkoppig
publiek reageerde enthousiast. Jamboree is
opnieuw te zien op 27 en 28 oktober in de
Blandijn auditorium C (20.30u) in een
organisatie van 'T Zal Weg. Gaan.
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De curriculumhervorming in de rechten
Deel 1 : het verhaal van een flop

NU is niet iedereen tevreden met dat traditionele aureool. Een minderheid van de
rechtsstudenten distancieert er zich volledig van. Ook enkele proffen , maar die kan
je tellen op een kippepoot.

Het einde.van een duo dat zich in de
grootst mogelijke bescheidenheid tooide
met de namen 'De Twee Laatste Grote Poëtische Beloften Van Net Voor De Derde Wereldoorlog'
en 'Het Circus Van De Slechte
Smaak’.

vrijdag

Maar in het begin van de jaren 70 start ook
het verhaal van een andere flop: de hervorming van de studies in de rechten.
Alles was groots opgevat. Er werd een kommissie aangesteld bestaande uit drie professoren ( later 4) , drie afgevaardigden van
het wetenschappelijk personeel ( later 1)
en drie studenten (later 2) .

Twee leden van de kommissie zijn doorheen
de jaren de^Lfde gebleven, zodat zij misschie best de bezielers van her projekt kunnen worden genoemd: prof.Merchiers en prof.
Storme.

Nu is het wel algemeen bekend dat in dergelijke kommissies zeer ambitieuze mensen ver
zeild geraken.Hierop maakt de onze geen
uitzondering. Storme was prof., is nu dekaan. Merchiers was assistent, is nu prof.
De Wulf was assistent, is nu prof. Erauw
was student,is nu prof. Student Raes schopte het tot assistent en medestudent Vanden
Bossche vertegenwoordigt onze natie nu in
het parlement.

* noot: de praktische werkgroep Huur draait
vlot, zonder studenten. De werkgroepen die
zich met theoretische rechtsdiskussies bezighouden zijn onbestaande wegens het gebrek
aan belangstelling van de zijde van de studenten. En dat terwijl de onderwerpen zich
blijven opstapelen.
,
,
(vervolg p.J)

Daar gaat Rik Van Nuffel. De 'echte'
zullen alvast gemerkt hebben dat we
een andere verantwoordelijke uitgever hebben. Rik is op eigen verzoek
naar de annalen verwezen.
Toch was hij al een tijdje weg, wij
hebben hem behouden als een 'posthuum'
eerbewijs. Want het gaat goed met
schamper. Horden nieuwe medewerkers
met prachtige ideeën en nieuw bloed.
Gans anders was het vier jaar geleden.
Rik Van Nuffel was hoofdredacteur,
verantwoordelijk uitgever én enig
redacteur. A one-mans-band.
Een historisch nummer 90 groeide :
'Waar zijn de grote monden van op
café. Waar zijn de mensen die vinden
dat proffen klootzakken en onbenullen
zijn ? Waar zijn ze, de sarcasters,
de ironiërs, de cynisten ? ’.
Rik schreef schamper vol zolang de
voorraad strekte.
Eén schrijver voor
13.D00 studenten.
We zijn drie jaar verder en een andere
generatie is op komst. Niet beter
dan de vorige (misschien alleen ean
beetje rijker), maar ze kennen hun
dt-regels.

0 ja, vorige week begonnen we 't redac
tioneel met de vraag'Wie heeft er al
een redactioneel gelezen, dat begon
met de vraag...’ .
Die vraag is bijgevolg opgelost. Vrijwel iedereen heeft nu een redactioneel gelezen dat begon met de desbetreffende vraag.
Dus daarover moeten we het niet meer
hebben. U opgelucht en wij ook wellicht .

LUCY CUIJC

ONTZET

AMSTERDAM
Even leek het weer mei '68 ,toen Amsterdam
vorige week rook naar de geur van traangas
en verbranding, een geur die de laatste
jaren wel vaker over de beroemde grachten
hing...

Bij de botsingen van vorige week wendde de
overheid grove middelen aan om het gekraakte pand Lucky Kuijk te ontzetten - in de
hoop aldus zo weinig mogelijk reaksie van
de bezetters en van de jongeren in het algemeen te verwekken. Dat was buiten de solidariteit gerekend van deze mensen, die sedert
jaren het schrijnende tekort aan woningen
dagelijks moeten ondervinden, en daarom gedwongen worden tot het kraken van Danden.

Qnmiddellijk na de bezetting werd dan ook
de oorlog verklaard aan alles wat maar iets
met deoverheid kon te maken hebben. De krakers hebben zich namelijk georganiseerd in
een Kraakbeweging, die als gesoreksoartner
door de stad A'dam aanvaard scheen te worden. Het feit dat er tussen de stad en de
Kraakbeweging reeds onderhandelingen bezig
waren over het pand in kwestie, maakte de
krakers alleen nog maar woedender. Do beuk
erin dus, met als gevolg soms hevige govechvervolg pagina twee

staar. eren voor alle geïnteresseerde
scudentenE
’

Een verer.i~ir.-z als CDS bestaat natuurlijk op de allereerste plaats uit zijn
leden, georganiseerd op rlaatselijk vlak
(Nest-Vlaanderen. Gent, Antwerpen en
Leuven) in vier centra. Alle leden samen
vormen de Al GE? U Z VERGADERING van de
plaatselijke oleeg, die het hoogste beslissingsorgaan is. Deze Algemene Ver-

De Christen-Pemocratische Studenten(CD?'
verenigt de christen-democratische jongeren die studeren aan de R.U.G. Ir. de
eerste plaats vormt CDS een studenrenbewegeging, waarin de studentikoze sfeer
primeert. Ook de culturele vorming en de
sportieve ontspanning staan cp haar programa.
Daarnaast is ODS ook een politieke vereniging, die ageert in te rand van de erote
politiek en als dusdanig ook erkend is
door het Politiek Xonvent van de RUG,
waar het vertegenwoordigd is. De CDS-poll
tiek is gegrondvest op een christen-denocratisch mensbeeld en maatschappijvisie
waarin de solidariteits- en rechtvaardïgheidsgedachte, evenals de vrije ontplooiing van de persoon centrale waarden zijn.
Vanuit dit engagement worden de actuele
nationale en internationale vraagstukken
benaderd en wordt actie gevoerd or de
univ., op regionaal en nationaal vlak.
Een van de grote bekonrernisssen van
CDS blijft nog steeds de politieke apa thie van de huidige studentengeneratie.
Al te weinigen zijn er zich van bewust
dat hun leven voor een heel stuk wordt
beïnvloed en georiënteerd door oolitieke
beslissingen.
De politieke besluitvorming van vandaag is vaak beslissend voor
het beeld van morgen . On tot deze bewust
wording bij te dragen, richt CDS werkvroe
pen op rond bepaalde actuele thenata en
studentrevoelive onderwerpen. CDS orraniseert ook voordrachten en debatten.

gadering wordt maandelijks bijeengeroepen, bespreekt de activiteiten van de
studentenploe~, richt werkgroepen in en
neemt, standpunten in. De Al gemene Vergadering kiest zelf haar voorzitter en het
bureau.
Het BUREAU is belast met het dagelijks
bestuur. De realiteit raakt “Bestal een
wekelijkse bijeenkomst noodzakelijk. Dit
bureau staatin oor de goede werking,
bereidt de Algemene Vergaderingen voor
en voert haar beslissingen uit. Het Kiest
onder haar leden een Hoofdredacteur, die
belast wordt met riet uit geven van het
plaatselijk ledenblad en bijgestaan wordt
door een redactieraad, waarin ook leden
van de algemene vergadering actief kunnen zijn. Die redactieraad staat in voor
het opstellen, drukken en verzenden van
het ledenblad'"CDS-INEO", dat ooenstaat
voor elk lid en maandelijks verschijnt.

Vermelden we tenslotte nog dat er ook
een overkoepelend orgaan voor C.D.Studen
ten uit alle plaatselijke ploegen bestaat
dat is aan CDS-NATIONAAL. CDS-Nationaal
omvat alle leden van de Christen-Denocratische Studentenploegen die zij erkent.
CDS-Nationaal streeft het formuleren en
verdedigen van nationale standpunten na.
Op Nationaal vlak werken volgende organen : het NATIONAAL BUREAU dat uit zeven
leden per ploeg bestaat, verkozen door

hun ploeg, en dar het hoogste beslissing*
orgaan tussen twee Congressen in is. O p
het NATIONAAL CONGRES worden alle leden
uitgenodigd en zij zijn allen stemgereeh
t.igd. Het Congres, dat het hoogste beslissingsorgaan is, verkiest de voorzitter van CDS (-Nationaal ).

.zoals je missenden al door hebt, steunt
de werking van CDS o p de democratische
plaatselijke ploegen, die o p een studentikoze manier her politiek bedrijf een
por in de rug willen geven.
Zo organiseert. CDS onder het motto
"Euro-rakotten JA of NEE ?" een bezoek
aan de "AVO op 22.10.82 : we voelen hen
aan de tand en iedereen is welkom !
Een ander onderwerp : 'Lat is de toekomst
voor de vrije radi. ? Jules YTXCART
komt. spreken over mediabeleid o p 04.ll.8l
Minister Daniël COSNS
is uitgenodigd
om in november een spreekbeurt te houden
over de universitaire problematiek.

Spreekt CDS je aan, dan ben je - ondanks
de devaluatie - reeds voor 100 B.H. lid.
Dan ontvang je alle uitnodigingen voor
de CDS-activiteiten en ons maandblad
"CDS-INFO". En o ja, ons rekeningnummer:
290 -0113475-06 t.a.v. CDS-Oent, Kcning
Albertlaan 214, 9000 GENT (gelieve naam
en adres te vermelden).
Wil je liever meer inlichtingen-over onze
organisatie, activiteiten en onze denderende openingsfuif van 26.10.82, waarop
je alvast van harte bent uitgenodigd,
neem dan contact op met onze voorzitter,
Gasmeterlaan 93, 9000 Gent (091/23.64.04)
of schrijf gewoon naar CDS, Koning Albert'
laan 214, 9000 GENT (kan ook om lid te
worden of om deel te nemen aan het
(gratis !) NAVQ-bezoek) of kon zelfs eens
naar onze eerste Algemene Vergadering
op 26 oktober e.k.

vervolg van eerste pagina
ten en met verschillende gewonden aan beide
zijden. Poolse toestanden leken het wel, nog
versterkt door de heuse afkondiging van een
beperkte maar toch reële noodtoestand, wat
de mogelijkheden voor de politie aanzienlijk
verruimde(aanhouden van alles wat zich verdacht bewoog).
En dit op hoeveel km. van België ook weer?

PANDTOESTAND

Hoelang nog voor we hier 's avonds na achten
niet meer buiten mogen na een gerriteerde
reaksie van de Gentse krakers op een provocerend optreden van het CVP-FW-stadsbestuur
:n de rug geduwd door blauwbloedig vadertje
Gol? Voor de liefhebbers een tip: op de St.
Kwintensberg staat een zielig huis te smeken
om een blijde intrede.
In ieder geval weinig goeds voor het Amsterdams stadsbestuur dat trouwens een tram minder zal zien rijden, maar ja, deze heren
rijden liever met goedkopen mercedessen die
minder last hebben van rails die men vol kan
gieten met brandende olie. Men is echter
niet van plan zonder huis en inbegrepen
dak te blijven zitten, en de Kraakbeweging
stuurde reeds haar groeten naar de burgemeester met de vermelding dat Lucky Luijk
niet vergeten wordt, herinnare verzekerd,
klonk het in Amsterdam. Jammer maar helaas
voor de overige trams.

NIEUWE REGELING STUDIEBEURZEN
Rond het studiebeurzenstelsel doet reeds
lang en in uiteenlopende kringen een grote
diskussie de ronde. Vorige week raakte op
het kabinet van gemeenschapsminister Lenssens (CVP) bekend dat het beurzenstelsel
nog tijdens dit akademiejaar zou hervormd
worden. Tijdens een studentenprikaktie op de
"Hoge Raad voor Studiefinanciering" deelde
Jan Lenssens mee dat voor het einde van '82
een KB zal uitgevaardigd worden waardoor
het beurzenstelsel hervormd wordt volgens
simulatie 33 van de ondertussen reeds ter
ziele gegane ministeriële werkgroep. Wat betekent dit, wat zijn de gevolgen, waarom
wordt deze maatregel genomen?

Het huidige studietoelagenstelsel is reeds
sinds 197 Ï in werking. De beurzen worden
verdeeld in funksie van het netto belastbaar inkomen van de ouders (of van de student zelf, indien zelfstandig) en van het
aantal personen ten laste. De beurzen variëren eveneens in funksie van de door de
student te maken kosten (verschillende bedragen voor kot-,spoor- of thuisstudenten)
en diens situatie (ten laste van de ouders,

zelfstandig of gehuwd). Het bestaande stelsel vertrekt van een inkomensbedrag waarboven de student verondersteld wordt geen
toelagen meer nodig te hebben. Voor 1982
bedraagt dit 435 093frank netto belastbaar
inkomen voor een gezin met twee personen
ten laste. Per persoon ten laste wordt het
maksimum (de zgn. 'gazens van meer vermogendheid') verhoogd met 124 312frank. Naarmate
het gezinsinkomen relatief meer van deze
grens afwijkt, krijgt de student een relatief (2 0 ,4 0 ,6 0 ,8 0 ,$) grótere beurs.

ver het socio-vitaal miniman (dit is het
bedrag dat_vlg. de regering voor een gezin nodig is óm te voorzien in de meest
essentiële behoeften zoals kleding, huisvesting, voeding en weinig meer).. Een
derde kritiek was dat door de zgn. 'dubbeltellingen' (een gevolg van het aanvraagsysteem) de grote gezinnen bevoordeligd
worden.

Kritiek op dit voorstel: - het is niet ernstig dat een beurzenstelsel wordt hervormd
zonder overgangsmaatregelen en dan nog
tijdens het academiejaar ( 3588 studenten
zullen het onvoorzien met 15000 tot 65000
fr. minder moeten stellen)
-het voorstel gaat
in tegen het advies van de Hoge raad voor
studiefinanciering: het is zonder overleg
noch informatie tot stand gekomen

==•

beurs daalt

Vertrekkend van een gedeelte van deze bemerkingen werkte SP-kabmetsattaché Ward
Bosmans een nieuw voorstel uit: een herverdeling binnen het beschikbare budget! In
dit voorstel werd een tweede grens ingevoerd, namelijk 'de grens van minverrogendheid'(het inkonensbedrag onder hetwelk men
niet meer in staat is zijn studies te betalen) . Deze grens werd gelijkgesteld met het
reeds eerder vermelde socio-vitaal minimum.'
Al de studenten van wie het gezinsinkomen
onder deze .grens blijft, krijgen een naksimumbeurs van 70 600frank (zogezegd gelijk
aan de meerkost van het studeren). Diegenen
die tussen beide grenzen vallen krijgen een

beurs die hen toelaat net boven het sociovitaal minimum te blijven. Dit zou betekend hebben dat een öOOOtal studenten hun
beürs verloren. Het voorstel Bosmans bleef
echter een papieren tijger. In '81 veranderde Wilfried Martens immers van rugnummer
en met de SP-ministers verdween ook Bosmans.

haar advies stelt, is het onmogelijk het
recht op onderwijs te bevorderen (laat
staan te garanderen) zonder een verhoging
van het budget; dit voorstel is echter
niet eens een herverdeling, het is een
besparingsmaatregel !
-in het voorstel
blijven de grote gezinnen bevoordeligd
-hoewel meer

Op dit stelsel reeds heel wat kritiek:
vooreerst stelde men dat het beurzenstelsel niet in staat is geweest om iets fundamenteels te wijzigen aan de sociale samenstelling van de studenten bevolking(kinderen uit lagere bevolkingsgroepen(kleine
zelfstandigen, lagere bedienden en arbeiders) maken slechts 23,8$ uit van de totale
studentenbevolking en dit aantal wordt
sinds '76 opnieuw kleiner.); d a a m a a s t

stelde men dat geen rekening gehouden wordt
met de "behoeften van de student":als minvermogend (niet in staat zijnde om de studies te financieren) wordt beschouwd deze
die niet meervermogend is (wiens netto b elastbaar inkomen dus niet boven het maksimum uitsteekt.). Dit had tot gevolg dat
slechts 10$ van de beurs ontvangende studenten (de zgn. beursalen) een maksinumbeurs uitgekeerd kregen, terwijl 60 $ van de.
beursgerechtigden niet eens beschikken o-

beurs krijgen: aeze wensen worden niet in
staat geacht minimaal behoorlijk te leven,
en krijgen nog niet eens de meerkost van
het studeren uitgekeerd
-het voorstel is
gericht op een eerder kleine groep van de
allerarmsten(wiens aandeel in de studentenbevolking trouwens daalt). De gezinnen

beide grafieken nemen het specifieke
geval 3 personen ten laste en een
beurs voor de meerderejaarsstudent.

levend met een inkomen dat weinig boven
het socio-vitaal minimum ligt (en iederee;
die ook maar af en toe een grootwarenhuis
bezoekt, weet hoe weinig dat is)blijven
in de kou staan of beter worden er nog
wat verder in gezet.

De nu uit te voeren "simulatie 33" behoudt
uit het voorstel Bosmans enkel de fameuze
grens van minvermogendheid. Deze wordt
echter niet meer vastgesteld op het sociovitaal minimum maar op 72,315» hiervan. De
grens van rreervenrogendheid wordt behouden
op het nu bestaande cijfer, wat betekent
dat de beursgerechtigdheid alszodanig behouden blijft: iedere ex-beursgerechtigde
houdt dus een beurs. De bedragen veranderen
echter des te meer. Zoals je op de grafiek
kan zien,krijgen zoals in het voorstel Bosmans enkel de studenten onder de grens van
rninvermogendheid een maksimumbeurs. Nadien
nemen de beurzen gradueel af, zonder echter
onder de 5000fra.nk te vallen. Dit betekent
dat voor 15 501studenten de beurs stijgt,
voor 15 3l6 de beurs daalt en voor 3075
onder hen de beurs op hetzelfde niveau
blijft. De grote veranderingen (deze van
meer dan 15000frank)
tonen echter een
ander beeld:
15000 of neer
15000 of meer
fr minder
fr. meer
1237 studenten

3588 studenten

2

STUDIE
(i&w)DRUK

(vervolg van p.1)
De vraag is in hoeverre dergelijke ambities de oorspronkelijke doelstelling van
de kommissie in de weg staat. Hoe dan ook

Op 28 februari 1970 (dat is minder dan 2
"Om te gemoet te komen aan het probleem
maand na de start) komt het ontwerp-eindverdat door vervroegde examens wordt gesteld
slag klaar en met ingang van dit akademie(absenteïsme tijdens lessen die samnevallen
jaar is de hervorming een feit.
met de periode van de vedrvroegde examens)
wordt geopt-eerd voor de volgende regeling
In de maan d februari wordt 1 week uitmetrokken voor vervroegde examens, en in die
Maar tussen 28 februari 1970 en 4 oktober
week worden alle kursussen geschorst. De les1982 ligt een hele tijd en van de oorspronsen die daardoor wegvallen, worden in de loof
kelijke doelstelling en bezieling is niet
van het eerste semester opgehaald zodat daarveel overeind gebleven. Een hervorming die
uit geen ernstige supplementaire studiebelasde rechsstudent zou " aanzetten tot (...)
ting voor destudenten resulteert".
een kreatief maatschappelijk engagement"
FPit voorstel werd op de fakulteitsraad van
(pag. 2 van het kommissieverslag) is het
de letteren en wijsbegeerte van 23/6/82
bepaald niet geworden.
op tafel gegooid, bij afwezeigheid van de
stud ntenvertegenwoordigers die middenin
hun examens zaten.
Voordien reeds werd een voorstel van de
Bovendien, afgezien van een minderheidsnoonderwijsraad verworpen, dat een semesterta die een maatschappelijk engagement wersysteem wou invoeren (t w e e m a l examen over
kelijk mogelijk maakte vanuit een hervormhqetzelfde vak) , en dit omwille van de verde fakulteit, maar die hier onbesproken
hoogde studiedruk. We vragen ons echter af
blijft, schuift de kommissie al van bij de
of het huidige voorstel niet hetzelfde gestart een aantal opvattingen naar voor, die
vaar inhoudt: zou zo een examenweek in de
" inzicht", " kritische houding "en " bepraktijk niet uitlopen op een heuse extragrip voor maatschappelijke realiteit"(p.2)
zittijd voor de eerste zit? We denken het
wel heel ongrijpbaar maken.
algemene studentenbelang het best te dienen
door ons te verzetten tegen dit voorstel, en
we zetten onze argumenten hier op een rijtje

Mooie taak. Maar nog fraaier wordt het als
'Het Recht' na de pauze de scène wordt opgeduwd: "Naar zijn inhoud bestaat het recht
uit het feit dat de individuen (...) gedwongen worden bepaalde verhoudingen te aan
vaarden." (p.3-4) Terwijl "de feitelijke
verhouding die ^Ls, moet zijn. Dit is de
diepste bron van de rechtswording (...). De
opgelegde verhoudingen worden in concreto
gerealiseerd door middel van techniek
(rechtstechniek)" . (p.4)

GASTARBtIMRSHAAT

- De concentratie van vervroegde examens
in een week zal vergelijkbaar zijn met
een echte examenperiode: stress, blokperio
de van een paar weken, sociale en psychologische schade. In het slechtste geval
zou zich dit dan driemaal per jaar voordoen, dus zowat 50$ van de studietijd.
- Hzr probleem van het absenteïsme zou m e t
opgelost zijn, integendeel zelfs. Studente]
zullen in de periode voor diet examenpakket minstens evenveel geneigd zijn te brossen als bij de huidige toestand (waarbij
vervroegde examens verspreid worden over
enkele maanden.
)-In de letteren en wijsbegeerte wordt veel
belang gehecht aan oefeningen, werken,
boekbesprekingen, die voor een groot deel
juist in februari moeten klaar zijn. De
zelfwerkzaamheid van de studenten en de
kwaliteit van de opleiding zouden degenereren tot blokwerk.
- Niemand kan controleren of de proffen van
dit weekje vrijaf niet gebruik zouden maken
voor tentamens, partiële examens en dergelij
ke rommel, wat nog een bijkomende verzwaring zou inhouden.
- Dit weekje istrouwens geen weekje vrijaf
maar zal onder het jaar moeten verdiend worden door inhaallessen buiten de normale uren
(woensdagnamiddag enzo...).

PRELUDE
De laatste jaren schijnt een vreemdelingenprobleem opgeleverd te hebben. Dver gastarbeiders en andere vreemdelingen wordt veel
gepraat en gediscuteerd, men pleegt zelfs
geweld! Ook jongeren roepen mee in het koor
van "gastarbeiders buiten!!". Hebben deze
studenten gelijk ? Profiteren de vreemdelingen inderdaad van onze sociale voorzieningen ? Duwen ze werkelijk het werklozencijfer fors omhoog ? Waar ligt het hele
probleem ???
Eigenlijk ligt het niet zozeer bij de gesma
de vreemdelingen, het ligt eerder in onze
maatschappij die niet gastvrij wil of kan
zijn. De kern van het probleem is het heroplevend racisme.
En het racisme leeft
meer dan ooit. Volgende verhalen bewijzen
dit even gemakkelijk als ze gruwelijk zijn.

Dit academiejaar opent het spiksplinternieuwe zeefdrukatelier van het Kultureel
Konvent zijn deuren.
Om wat te doen ? ___
1.

/.11e groeperingen, organisaties en
dergelijke die iets organiseren, kunnen
bij ons hun affiches laten drukker'(fuif,
debat, hearing, enz.) Formaat DIN A2,
wit met opdruk in alle mogelijke kleurer
en met de meest gekke ontwerpen. Voorlopig wordt gewerkt met échte dumpingprij zen : 100 affiches voor 500 fr.
Verder inlichtingen kunen worden bekorer
het; studentensecretariaat in De Brug.
Dus allen daarheen, want het beste én
goedkoopste druk-atelier in Gent bestaat
én werkt. Een aanrader.

2. Vanaf november worden kursussen zeefdruk ingericht op woensdagnamiddag en
donderdagavond. Dit staat open voor iedereen en is volledig kosteloos. Dus
iederen die wil leren zeefdruken, of
een eigen ontwerp op een affiche of
poster wil zien verschijnen, is welkom.
Wie nu reeds geïnteresseerd is, schrijft
naar K.K. Zeefdruk,t.a.v. PAT VIAENE,
St.Pietersnieuwstr.45,9000 GENT. Hij
of zij krijgt dan te gelegener tijd
een persoonlijke uitnodiging in de bus.
Moeten we er nog bij vermelden dat we een
énorme toeloop verwachten, zowel van organisatoren als van aspirant-zeefdrukkers?
Zoals altijd geldt dus : de eersten zullen
de besten zijn. En kom dan niet af dat je
niet gewaarschuwd was : Gent wordt opnieuw een zeefdrukstad, met de gekste
affiches die je je kunt inbeelden . '
Voila, nu weet je het ook.

staat misschien wel, maar lang niet altijd
in zo'n extreme vorm en zo barbaars. Het
zal wel een fenomeen zijn van tijdelijke
aard.

HET V LA A M S BLOK
Ach, Schamper, ware het niet dat rechtse
partijen zich menen te moeten aanstellen
als racisten, het zou wellicht overgaan.
Maar nee, het Vlaams Blok pakte voor de
gemeenteraadsverkiezingen weer eens uit met
een affiche : ”500.000 werklozen, waarom
dan gastarbeiders ?" Het Vlaams Blok steekt
het niet onder stoelen of banken: geen sterr
recht voor gastarbeiders, immigratiestop
voor vreemde arbeiders, en op lange termijr
terugkeer van de gastarbeiders naar hun vaderland door werk te scheppen in eigen leef
milieu (vindt Dillen het dan werkelijk zo
menselijk om Turkse gastarbeiders opnieuw
uit. te leveren aan de militaire junta van
Turkije die folteringen en opsluitingen
zonder proces op hun geweten hebben?).
Ook andere politieke partijen zoals RADUDRT en het FDF delen deze ongezouten mening. De liberalen hebben er ook een hanje
van weg de migranten niet als hun vrienden
te beschouwen.

MARTENS 1 CONTRA M.4.

Wil je er iets meer over weten, of heb je
opmerkingen over ons standpunt, dan verwachten we je op een egen_vergadering o d
ÏÏËË2^êS_25_oktoDer_pm l^.uyn in het aquarium
Ondertekend, de studenten ïn de raad.

(zeeflD R U K

fff

Nochtans liet de kommissie ook andere geluiden horen: "Bekeken in het dynamisch maatschappelijk perspektief , waarin de universiteit het onderzoek van de verschijnselen
moet stellen is het louter aanleren van de
rechtstechniek zinledig en zelfs anti-maatschappelijk (d.i. per se gekant zijn tegen
iedere maatschappelijke vooruitgang).
Inder
daad, daar de techniek enkel een middel is
om de bestaande verhoudingen blijvend te realiseren (...)". (p.4)
Geen woorden genoeg om dit te beamen. Maar
de effektief doorgevoerde hervorming ,dit
jaar, zal net die anti-maatschappelijkheid
in de rechten blijven aanmoedigen.
Hoe zoiets mogelijk is zullen we volgende
week verder uitdiepen in een tweede deel
over de curriculum-hervorming.
Of hoe de flop een griezel werd (bleef ?).

RACISME

wat jje zegtjbeai j je zeilf !

De huidige toestand is alles behalve ideaal,
naar we menen dat ze te verkiezen is boven
het voorstel. Dit standpunt zullen we dan
ook verdedigen op de eerstkomende fakulteits
raad, waarop de knoop moet doorgehakt worden

DOE DE

Deze techniek heb je na vijf jaar rechten
weldegelijk onder de knie, dat staat vast.
En wat je ermee kan uitrichten is het voorbije jaar wel bewezen door twee eminente
juristen: Wilfried Martens en Willy De
Clercq. Overigens blijkt dat ze ook de rest
van het verslag goed hebben begrepen: beheersen om te kunnen ontplooien. Maar die
ontplooiing laat wel lang op zich wachten.
En daar kan de ex-kommissie weer zijn lessen uit trekken.
In elk geval: de beheersings-drang was en
blijft de kern van de rechtsopleiding en
ze wordt de meeste afgestudeerden ingelepeld

.Vooraf moet je weten dat de grote ethische
principes waarmee proffen graag zwaaien
(zie vorige Schamper) ook de kommissies
goed liggen. Maar let vooral op de redenering.
Zo is het volgens de kommissie de taak van
de unief een student te bewegen tot het
"streven naar een optimale gemeenschap"
(p.3) en optimaal staat hiervoor dat ieder
individu " zijn persoon zo volledig mogelijk tot ontplooiing kan laten komen."(p.3)
En hoe kan dat ? (Let nu goed op !)
Door " een beheersing van de fysische, de
maatschappelijke en de individuele verschijnselen. De beheersing van die verschijnselen veronderstelt de kennis ervan
en het inzicht erin " en " het is de essentie van de taak van de universiteit (deze)
kennis en (dit) inzicht (...) bij te brengen." (p. 3).

OP NEGERJACHT
Zaterdagavond 27 januari 1979, Brussel. 2
jonge racisten merken op tram 32 een jonge
Afrikaanse met haar kind op een bank bij
de deur. Wanneer de tram stpot, rukt één
van de racisten het kind van de bank en
gooit het door de deur naar buiten. Een
ziekenwagen haalt het kind op, de moeder is
ondertussen flauw gevallen, de racisten ver
dwijnen geruisloos... Pas dinsdagmorgen ver
schijnt in een enkele krant een klein berichtje. 0e B.R.T. en de andere kranten
zwijgen als dood !
Nog in het voorjaar van 1979 worden in Antwerpen een aantal gastarbeiders beschoten
en in mei '79 worden 3 V.M.O.’ers aangehouden, nadat ze molotow-cocktails wierpen
in een Turks café. In mei 1980 komt een
jeugdbende met de naam Outlaws in het
nieiuws. In de straten van Mechelen maken ze
jacht op jonge Marokkaanse immigranten. Zowat overal zijn in ons land gevallen bekenc
van gastarbeiders die lastiggevallen worder
of afgetuigd, zonder dat daarvoor een aanwijsbare reden voor bestaat, tenzij ze
een ander kleur hebben.

VENI

VIDI V IC I _____________

In dit licht kunnen we ook de intenties
van de regering begrijpen, hoewel het er
vingerdik op ligt dat de kristen-demokraten op dit. vlak water in de wijn hebben gedaan ten voordele van de liberalen. De regeringskoalitie overweegt ernstig buitenlandse werklozen van buiten de E.G. en
langdurig werkloos terug te sturen. Door
deze centrum-rechtse koalitie werden de
politieke kaarten vorig jaar grondig door
elkaar geschud. De droom van vele gastarbeiders om in 1982 stemrecht te verkrijgen
bij de gemeenteraadsverkiezingen is ten
grave gedragen. In het regeerakkoord, het
handvest van de blauw-roomse ploeg, is
sprake van financiële stimulans om de terugkeer van de langdurig werkloze vreemdelingen mogelijk te maken. Marokkanen, Algerijnen, Turken en andere vreemdelingen
worden nu als de eerste slachtoffers van
de krisis aanzien. Voor hen is geen plaats
meer, vindt het kabintet van premier Mariens. Dat was ooit anders. Niet eens lang
geleden, bij de vorming van Wilfried Martens’ eerste kabinet, wou deze kristendemokraat nog de politieke integratie van
Tja, Willy, onze devaluatie doet het doppersaantal niet slinken, en
die kroezelkoppen-achterbuurten stinken vaak ; we
gaan hun aantal best wat
verminken...

Twee weken geleden schoten 6 Gentse jongeren uit wraak op Turken. Dinsdagavond 5
oktober werden de Turkse café's Yardli en
Berbat vanop straat en vanuit een auto beschoten. Enkele minuten later vond de politie langsheen de Kasteellaan onder de viadukt de Turk Veni Caraman bewusteloos. Deze ble-k getroffen te zijn door een kogel
in de rug. Hij riskeert voor zijn leven
verlamd te zijn ...
Bovenstaande relazen en nog vele andere
vervullen ieder rechtgeaard mens met afgrijzen. Je vraagt te terecht af hoe zoiets
mogelijk is. Een gevoel van schaamte bekruipt me, ik weet niet waarom ! Jonge mensendie zoiets doen anno 1982, in een beschaafd land als België. Je probeert er
maar niet aan te denken. Racisme, dat be-

de vreemdelingen bevorderen, door hen onder
bepaalde voorwaarden stemrecht te verlenen
bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de
ene Martens lijkt de andere niet te zijn.
De huidige premier legt andere aksenten,
al weet nog niemand op dit ogenblik op ministerieel niveau te vertellen hoe men de
zaken konkreet zal aanpakken. "Men weet
niet precies welk beleid men tegenover deze

mensen zal volgen"; klinkt het op, het liini
sterie van Tewerkstelling en Arbeid.
Hard’e stellingname dus, die wezenlijk verschillen van de standpunten die ingenomen
werden door Rika Steyaert, vertegenwoordigster van dezelde C.V.P. in de Vlaamse
deelregering. Zij is, althans wat Vlaanderen betreft, verantwoordelijk voor het migrantenbeleid. Niet langer dan vorig jaar
verklaarde deze dame op een kolloqium inzake migratrie dat men start vanuit 'positief aanvaarden van de mogelijkheid, van de
blijvende aanweizgheid van de migranten in
onze samenleving.' Ze zit dus duidelijk op
een andere golflengte.

OUDE K O E IE N _____________
Er zijn al een aantal reakties publiek gemaakt op deze eventuele maatregel die de
regering wil nemen. Oude koeien uit de
gracht, omschrijft socioloog Albert Martens
van de KUL , het plan van de katoliek-liberale ko-altitie. Hij verwijst naar het
Frankrijk ten tijde van Giscard, waar een
gelijkaardige maatregel maar weinig uithaal
de. Hij plaatst ook vraagtekens bij de efficiëntie van zo'n plan. Martens :”Men
heeft die zaken nooit getetst, noch gesimuleerd, nooit op de komputer van het Planbureau gestopt om te zien vat de konsekwenties zijn. Er bestaat geen enkel koherent plan. En wat gaat gebeuren ? Die
mensen gaan panikeren en liever geschrapt
worden. Dat gaat dus eerder het zwartwerk
bevorderen, (dus meer klandestienen } dan
Dedju, Rikatje Steyaert ^
zal niet kontent zijn.
maar totdaar, Willy is
mijn best vriendje !

'r W

de zaken oplossen. De socioloog beschouwt
deze zaken als zandstrooierij, een prestige
aangelegenheid van de liberalen, die altijd
al -lieten uitschijnen dat ze de immigratie
met strakke hand zouden aanpakken. "Als de
liberalen mij op basis van één of ander ekonometrisch model de relevantie van die
operatie kunnen bewijzen, dan kan dat onderzocht worden ", volgens A. Martens.

KUIFJE HAAT JODEN !_____
acisme is niet aangeboren, maar zolang regering en politieke partijen niet over
tuigd zijn van menselijke en politieke
integratie, zitten we met het probleem
opgescheept. Racisme leeft echter niet
alleen in geweld, maar meer diskreet en
daarom niet minder efficiënt sluipen andere racismevormen onze samenleving binnen. Ik denk daarbij dan aan racisme in
film en stripverhaal, in ons taalgebruik
en zelfs onze eigen geest verraadt racistische ideeën bij het zien van Turken en
4ndere vreemdelingen.

HET VERVOLG
Volgende week vervolgen we deze problematiek. Dan hebben we het over de problemen
in de Brusselse agglomeratie,
vreemdelingenpolitie ...
B.V.
3
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het einde o o o
In 19S6 schrijft Samuel Beckett zijn
tweede toneelstuk :'Fin de Partie'.
Beckett, geboren in Dublin (1906) , die
na zijn letterkundige studies zowel Frans
als Engels doceerde, vestigde zich in '38
in Parijs. Daar leert hij James Joyce kennen, een contact dat'Beckett sterk zou
beïnvloeden in zijn later werk.
Zijn eerste romans handelen over het
uiterst eenzelvige , teruggetrokken leven
van oude, uitgetelde mensen en juist dit
thema komt ook terug in 'Eindspel': een
oude blinde, verlamde man (Hamm) voert
een dagelijks weerkerend toneelstukje op
met zijn adoptief-zoon (Clov) die hme
verzorgt zoals een slaaf zijn meester.
Alles speelt zich af in één dag, maar je
merkt dat elke dag een troosteloze kopij
is van alle andere dagen, die doorgebracht worden in een kale ruimte, waar in
het midden de rolstoel van Hamm staat en
aan de zijkant twee vuilnisbakken: daarin
wonen de ouders van Hamm, als vegeterende
wezens, levend in het verleden. Deze vier
mensen 'leven' daar als enige overlevenden
na een wereldramp, omgeven door de eindeloos lege zee en het verlaten land.

ARCA: vrijdag 22 en zaterdag 23 oktober
telkens om 20 u EINDSPEL (Beckett)
: zondag 24,dinsdag 26 en woensdag 27
oktober, 20u de PELIKAAN door de
mannen van de Dam.
: donderdag 28 en vrijdag 29 oktober
opnieuw EINDSPEL om 20u.

PAS ORGANISEERT:
In de herfst en wintervakantie zal de dienst
PAS gratis enkele groepen opzetten rond devolgende thema’s:
- zich vlot gedragen bij mondelinge examens .
- het woord nemen in groep
- algemene assertiviteit, durf, weerbaarheid .

NTG

VZW Theater POEZIEN: 28 oktober om 20u30 in
de VTB schouwburg.
29 oktober ook 20u30
in de VTB schouwburg en dat voor
VERTEL ME GEEN.SPROOKJES van Prévert.

Wie interesse heeft loopt voor Inovember
1982 even langs of schrijft naar het PAS:
ST. Pietersplein ,7 .Tel: 23.74.41.

VVS-SVB DAG-------------------------------Qp dinsdag 26 oktober valt er voor de ge
interesseerde heel wat tebeleven.
In de Blandijn kun je de gehele dag een
info beurs bezoeken met stands over de
volledige studentenwerking.
Te 20 uur kun je in aud. E een debat vo)
gen omtrent de huidige besparingen in
het onderwijs.
Coens zendt een vertegenwoordiger, maar
bezige bij Willy Kuypers zal er wel zijn
Erna gaan we dan fuiven in VOORUIT, met
optredens. Ingang via de Parijsberg.

Tot 24 oktober DE ZATERDAGSE VRIJDAG

CALYPSO: van 22 tot 28 oktober
Zaal 1: A midsummer night's
sex comedy
(W. Allen !
Zaal 2: The Wall
Zaal 3: Making Love

In het POEZIECENTRUM op de st. Kwintensberg
kan je terecht voro kursussen: VERZEN VERBEELDEN.
Op 23 oktober wordt er van 14-18u een analyse gegeven van de problematiek van het uil
beelden van verzen in funktie van de technische mogelijkheden, een beeldkompositie
en een sublimale beleving en er wordt ook
nog een taakverdeling opgesteld.
WERKGROEP JONGE DICHTERS komt op dezelfde
plaats samen op 27 okt. om 18u met een
kritische evaluatie van de eerste 2 sessies
met José De Poortere en Rudolf van de Perre

Calypso CLUB:zelfde periode om 23 uur
Zaal 1: Hardcore Life
Zaal 2: Nightporter
Zaal 3: Midnight Express
DECASCOOP:

Naast het Internationaal Filmfestival,
dat loopt tot zondag, zijn er nog volgende films te zien:
Blade Runner; Cat People; Class 1984;
Les Miserables; The ChinaSyndrome;
De Potloodmoorden; L'amour nue;
Le Gendarme et les gendarmettes;
Porky’s; Dragon Slayer

op 27 /28 oktober in de blandijn aud C:
met Tom Lanoye 's JAMBOREE om 20u.

Voor wie 'De smaak van water' nog niet heeft
gezien is er goed nieuws: op zondagnamiddag
wordt de film hernomen. Diezelfde zondagmiddag is er op radio Toestel een interview te
horen met Orlow Seunke, de regisseur van
deze prent. Wij herhalen nog even dat de
twee Turkse films 'At' en 'Dusman' zeer de
moeite waard zijn.

Hun bestaa
een grote
duisternis, een
""grijsheid zonder hoop
"en verwachting, waarin
illen , zelfs de manke Clov
ter plaatse trappelen en enke
jr het spel van vraag en antwoo
'met elkaar in kontakt komen. Ze wach
ten de dood af maar weten niet waneer
deze komen zal.
Julien Schoenaerts in de rol van HammChamer
is een machtige heerser en geeft zoals
steeds een prima vertolking, alhoewel je je
kan afvragen of hij zichzelf niet herhaalt
met een vergelijkbare rol als die in 'De we
reldverbeteraar'.
Jo de Meyere als Clov, is zeker evenwaardig
en speelt met veel overgave en brio.
Mark Verstraete (Nagg) en Thalia De Leeuw
(Nell)(nagel?) als de ouders spelen letter
lijk en figuurlijk in de schaduw, de korte
moederrol lijdt onder een zwakke prestatie
maar Mark _Verstraete is, als jong afgestudeerde van het Gentse konservatorium,
een talent dat zeker dient gevolgd te
worden.

In het verleden bleken de verrassingsfilms
steeds aangename verrassingen te zijn, denken we maar aan 'Cutter's Way' van vorig
jaar, een film die nu in Gent nog steeds
niet uit is. Het is dus interessant zaterdagavond het risiko te nemen, om elf uur. Voor
'w ie bij het horen van de naam Otto Preminger' geen belletje gaat rinkelen, nog het
volgende:hij is beroemd geworden met zijn
'Porgy and Bess', 1959, en ook 'Anatomy of
a Murder', 1952, geniet grote bekendheid.

De film die we zaterdagnamiddag om 1500u
kunnen zien, 'Carmen Jones' is gemaakt in
1954. De muziek van deze melodramatische
musical is gebaseerd op die van George
Bisset, vandaar het jarenlange proces met de
erfgenamen van deze komponist. Speciaal in
deze 'Carmen Jones' is de vertolking door
uitsluitend zwarte akteurs, waaronder een
beeldschone Dorothy Dandridge en een geloofwaardige Harry Belafonte. Het is een
musical waarin nogal wat passies oplaaien:
verliefdheid bij de licht ontvlambare Carmen, jaloezie bij de wanhopige Joe en dit
tegenover de onschuld van Cyndy Lou.

Ondanks het soms een beetje passé karakter
van het absurde toneel, zeker de moeite om
te gaan bekijken.
Hoe Schoenaerts over 'Eindspel' en andere
dingen zélf denkt, kan je volgende week
in Schamper lezen, want dan hebben wij 'n
interview met de meester himself...
'Eindspel',Arca,St.Widostraat,4, Gent.
Studentenprijs:14Gfrank.
jvw

sranaiq
zelfstand/
student
'Zelfstandig student' was nooit een winstgevend statuut. Gehinderd door allerlei
ondoordachte administratieve maatregelen
kwam je nooit aan een studiebeurs. Daar is
nu verandering in gekomen. Een toelage van
minimum 28.400 frank tot maximum ongeveer
100.000 frank verhuist naar je bankrekening
als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
1. In aanmerking komen voor een beurs:
Hiervoor moet je een inkomen van 200.000
frank (+ 275.OOOfrank bruto belastbaar)
kunnen bewijzen. Deze som moet verdiend
worden over een periode van twee jaar:
het jaar van de aanvraag en het jaar dat
daaraan voorafgaat.
2. Hoe groot wordt die beurs?:
De grootte hangt af van je inkomen gedurende het jaar voorafgaand aan het
jaar van de aanvraag.

De preciese grootte van de beurs bepalen
is een affaire waar wij ons niet mee willen
bezighouden. Op de sociale dienst (afdeling
studiebeurzen) vind je experts die haarfijn
op de hoogte zijn van de vrij ingewikkelde
criteria.
Bij het ter perse gaan bedroeg de maximumbeurs 111.400 frank maar zoals elders beschreven in dit nummer staan er nieuwe
criteria voor de studiebeurzen op stapel.
Voor de zelfstandige student zouden de
voorwaarden dezelfde blijven zoals we die
hierboven beschreven, maar de maximumbeurs
wordt wel ingekrompen tot 91.920 Fr.
Meer inlichtingen: St-Pietersnieuwstraat 45
Brug (naast cafetaria)

"Smaak van Water” met G.Thoolen (r)
De vzw IFG is gelukkig want de voorverkoop
was goed. Na een weekend filmkeuring baadden
we in dezelfde sferen want de produkties
vielen mee. De bar ook.
De openingsvoortseling echter, liep naar
mijn mening tepletter op een blauwtje. 'A
midsummernight's sexcomedy' is een allerliefst komedietje, maar als u weet dat
Woody Allen er de aeteur van is, dan is de
ontgoocheling groot. Allen heeft het nog
maar eens over sex, schuldgevoelens, dood,
verpakt in een tragikomedie. Brilm ans knipoogt minder naar gevoelens-ontrafelaar Ingmar Bergman, en meer naar het lichtvoetige
gerotsooi tussen koppels, gekruid met wat
cocktailfilosofie.

dekken waar de burokraat nauwelijks weet
van heeft. Volgens de kanalen van het systeem had Hes, de ambtenaar, het meisje met
een enkel formulier in een psychiatrische
instelling kunnen doen bel-anden. Door het
meisje zelf op te voeden, een kans te geven
dus, laat hij die kanalen voor wat ze zijn
en waagt de sprong in het water. Na het

Tijdens de receptie na deze opener werd het
ons helemaal blauw (alweer) voor de ogen,
want waren daar overduidelijk aanwezig: dé
Verhofstadt, Dé Clercq, Décroo. Om de coalitieliefde te veruitwendigen was ook manitoe
Martens present, met bril en vrouw (in deze
volgorde).

Een schouderklopje verdient Jack Fisk voor
zijn eersteling 'Raggedy Man', met een verbazingwekkende Sissy Spacek in de hoofdrol.
Dit is een vlot gemaakte, behoorlijk geakteerde, meeslepende prent die echter wat in
de war geraakt wat het thema betreft. Begint
'Raggedy Man' in een rustiek kader (een gescheiden vrouw woont met twee kinderen ietwat afgelegen van een klein vuil dorp), dan
glijdt de situatie over in dreiging (mannen
sluipen rond haar huis). De kontinue dreiging wordt echter abrupt afgebroken door de
komst van een matroos, een jongeman die zowel in de smaak van de kinderen als in de
armen van de moeder valt. Weer wat later,
na het stroopmatroos gedeelte, lijkt het
thema 'de vrouw die door de oorlog vastzit
aan haar job, de gescheiden echtgenote die
in het dorp niet aanvaard wordt.' Die identiteitskrisis wordt na enkele minuten als
afgehandeld beschouwd. Je voelt weer dreiging
wanneer de vrouw door twee mannen lichamelijk belaagd wordt. Ze wordt op het klassieke nippertje gered door een mysterieus verminkt individu... Het laatste stuk dat klaarblijkelijk als klimaks bedoeld werd, is (ondanks technische en fotografische perfektie)
bij de haren getrokken vakwerk.

Serieus nu. Schatten zijn de twee jeugdfilms
'De rode kous' en 'Kindereiland'. De eerste
gaat over de eerlijke relatie tussen een
jong meisje en een wat 'gekke' oude vrouw,
die door haar opportunistische schoonzoon in
een gekkenhuis werd weggestopt. De tweede
is een erg interessante produktie over de
ontluikende sexualiteit bij een schoolknaap
die revolteert tegen de hypocrisie van de
volwassen samenleving.
Een must is het Nederlandse 'De smaak van
water'. Een erg humane film over de bewustzijnskrisis van een ambtenaar van de sociale dienst. Is hij eerst de erg koele burokraat die elk 'geval' als een nummer beschouwt, door enkele gebeurtenissen,(de
komst van een idealistische stagiaire, een
autoongeluk en vooral door zijn genegenheid
voor een verwaarloosd meisje) groeit hij
uit tot een individu met gevoelens. Hij
gaat als een donquichote tekeer tegen de
administratieve rompslomp, maar het systeem
is sterker. Een houding die vooral ellende
meebrengt maar anderzijds dingen laat ont-

stof van de paperassen smaakt Hes eindelijk
nog eens water...
Dat hij haar uiteindelijk aan de overheid
moet afstaan is negatief maar realistisch.
Maar in het feit dat het meisje, zonder
hulp, op eigen benen, als een vorstin met
de grauwe ambtenaren meegaat, daarin ligt
alle hoop.

De rest mocht er ook best zijn. Het traag
poëtische, Russisch-passionele
'Oblomov',
het strikt subjektieve 'The Mediterrenean',
het gezellige niemendalletje 'Melvin & Ho-

'Victor/victoria' dat zondagavond om acht
uur speelt, is bedoeld als een van de trekpleisters van het festival. Het is een typisch Blake Edwards-produkt waarin zijn
vrouw Julie Andrews weer een verkleedpartij
ala Marry Poppins houdt.

Vermelden we tenslotte nog dat we zondagnamiddag om half twee de laatste kans krijgen om 'Heavens Gate' in de integrale versie te zien.
J.D.

ward', de stijlrijke balletfilm 'Bodas de
sangre' van Saura. Prachtig vond ik, kwestie van smaak, de twee melodrama's 'Immacolata e Concetta' (een intieme relatie tussen
twee vrouwen en 4000 maal eerlijker dan de
drol 'Making Love'.) en Fassbinders 'Bremer
Freiheit'(afstandelijk verfilmd toneel over
een vrouw die vrij wil zijn, weg uit de onderdrukkende mannenmaatschappij, en om dat
te bereiken vermoordt zij al wie haar in de
weg staat.).
We hadden het er al over, de kleinoden worden door de programmatie ietwat weggedrukt,
de 'groten' bevoordeligd, maar tot nu toe
is duidelijk dat de dwergen de reputatie van
het IFG hooghouden. Blijft dit peil behouden dan kopen we 'Victoria' voor organisatoren; la vie est belle!
PVDE

-J

