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Het faculteitenkonvent komt deze
week uitgebreid aan bod. Eén artikel over getrokken messen (p.2)
éentje als reactie op een brief
van de voorzitter (borstbeeld p.3)
en tenslotte en bericht van de
F.X.-top zelf (p.4)

TA XI
STO P
Hoe kom je in de Schakkebroek-Wijer als je
studeert in Gent ? Je woont in Lokeren en
je gaat naar de VUB ? En ooit als eens geprobeerd om van Stuivekenskerke naar Leuven
te sporen ?
Als je vlak bij het station woont en je
hebt een goede verbinding, is er natuurlijk
geen enkel probleem, maar besparingen bij
het openbaar vervoer treffen eerst en vooral de afgelegen plaatsjes. Of je moet heel
lang wachten of er rijden maar twee bussen
per dag...
TAXISTOP wil een aanvulling zijn op het openbaar vervoer en nog zo geen beetje.
De internationale liftservice brak de europese grenzen open terwijl het car-poolsysteem velen kostendelend en energiebesparend naar het werk rijdt.
Bij het Centrum voor Positieve Aanwending
komen al geruime tijd aanvragen binnen van
studenten voor het specifieke lifttrajekt:
thuis - unief.

ten eigen studenten liftservice lag voor de
hand. De TAXISTOPcentrale verzamelt nu alle
gegevens in verband met vraag en aanbod,
koppelt ze aan elkaar en kan indien nodig
de komputer raadplegen, zoals dat met carpool al het geval is
\

'

turk

radio

Een tweede deel in de serie rond
de Gentse vrije radio's. Na de
historiek de twee tijdbommen onder
de legalisatie : een tekort aan
frequenties en de reclame. 'Zolang
we illegaal zijn mogen we alles'
op pagina 3.

Het slot van onze serie rond
racisme. U bent ook racist !
Maar da's niet erg want het
is 'in'. Uw taalgebruik van
nabij besnuffeld op pag. 3.

NIEUWE STUDIERICHTING

D U IT E N

KW EKEN

Er gaat geen week voorbij of Coens wordt
op de korrel genomen. De prijs van de
originaliteit wordt echter weggekaapt door
de prikaktie van vorige maandag.
Een groep studenten zetten de Sint Pieters
nieuwstraat af ter hoogte van de Koninklijke Belgische Duivenbond. Men deelde

pamfletten uit met een artikel dat eerder
in het Volk was verschenen, rond een
redevoering die minister Coens uitsprak
voor de Brugse duivenliefhebbers. We
citeren Het Volk : 'Het is niet nodig,
aldus de minister Coens, dat we voor
onze jeugd gesofisticeerde dingen uit het
buitenland halen. We hebben zaken genoeg,
gegroeid uit eigen volk. Waarom, zei de
onderwijsminister, zou men in de scholen
geen duivenhokken bouwen om zo de jeugd
ver trouwd te maken met de duivensport ?
Het is iets waar ik mij wil voor inzetten
en ik zal terzake besprekingen voeren met
mijn collega van cultuur, minister Poma.
De studenten -die eerst urenlang duiven
w aren gaan vangen op de Koornmarktvroegen evenveel aancht van onze onderwijsminister als de duivenmelkers krijgen
Deze universiteit lijkt trouwens in heel
wat opzichten op een duivenhok ; met de
recente afvloeiingen is het een komen en
gaan.
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Ook al gemerkt dat alle staatshoofden
ten wereld plots op Leonid Bresnjev
beginnen te lijken ?
Rode neus en fliqk wat blos op de
kaken, wallen ondw’ de ogen en onverstaanbare keelgeluiden ?
Toch knap van Bresjnev om gans de
wereld posthuum nog een hak te
zetten. Sterft plots midden in de
winter, iedereen op het kille Rode
Plein met ijsvoeten en met een
russiche griep naar huis.
Onze Wilfried heeft het ook zitten.
Toch fijn gevonden van Bresnjev.
Martens velt het parlement, één
russiche microbe velt martens.
België onbestuurbaar zonder dat
ook maar één kernkop gelanceerd is !
De vrees voor al wat russich is
laait koortsig op in de Wetstraat.
't Zit hem in het bloed, zegt zijn
vrouw. Martens op non-actief gesteld,
in bed, en de treinen haperen.
En toch blijkt de werkloosheid
een beetje te dalen, de inflatie
niet m-er zo vlug te lopen, sinds
enkele dag.
Bedankt Leonid.

SPAREEr iFN WYSHEID VERGAREN
]R E !C H
Besparingen, financiële saneringen, besnoeiingen, budgettaire restrikties ...
allemaal woorden die één en dezelfde
-trieste- lading dekken. Allemaal begrippen die je minstens éénmaal per dag hoort,
leest, ziet, misschien wel schrijft. Zelfs
aan onze universiteit geraken de termen
stilaan ingeburgerd. Vroeger durfde men
nog eens rond de pot draaien, vandaag moet
iedereen de onverbloemde waarheid in de
ogen durven kijken: de centen zijn op,
alle ministeries leveren in, waarom ook
niet het departement van onderwijs dat in
het verleden steeds op ruim één vijfde van
de totale overheidsinkomsten kon rekenen.
De regering van België - het koninkrijkje
dat dan in het buitenland als hét exportland van de brains gekend is - zette het
mes in de begroting en het rektoraat van
de RUG poogt de snijwonden te helen. Maar
hoe?

Neem de fakulteit van de rechten, geen modelfakulteit, ik weet het, maar een schoolvoorbeeld van de besparings"politiek"(?)
van Cottenie en Companie. Sedert enkele
Het haalt in ieder geval niet veel uit om
te blijven sakkeren over de stijgende ben- jaren gebruikte de rechtsfakulteit een
zineprijzen als je konstant met lege plaat- deel van haar werkingskredieten voor het
sen in je auto rondtuft. Wat kost de stu- wetenschappelijk onderzoek voor het spijdenten liftservice dan wel ? Niets, als je zen van een reservefonds. Dit fonds zou
lid bent van Taxistop ( dat zijn er nu al dienen om het opknappen van de bouwvallige
5000) en 150 fr. administratiekosten voor
lokalen in de Universiteitsstraat nr.8 te
niet-leden. Na inschrijving ontvang je een bekostigen. Met (de voorbereiding van?)
lijst met automobilisten met wie je even- die herstel 1ings- en verbouwingswerken is
tueel kan afspreken. De automobilisten ont- trouwens onlangs gestart en gezien de
vangen op hun beurt een lijst met de aan- toestand van de gebouwen was het de hooqste
tijd.
vragers en ... de cirkel is weer rond !
Nu, bij zijn niet aflatende speurtocht
naar besparingsposten trof het rektoraat
Niets gevonden ? Geen nood, dan kunnen we
in de kas van de rechtsfakulteit een 'onog altijd de car-pool lijsten nakijken
(de dagelijkse ritten van en naar het werk) verschot' van enkele miljoenen aan. Die
fakulteit kon dit jaar zijn kredieten voor
het wetenschappelijk onderzoek dus gerust
missen! Eureka!
Heb je een plaatsje vrij of zoek je een
lift , bel dan naar de studenten!iftservice: Gevolg? Sommige seminaries moeten alle lo091/ 24 00 23 of loop even langs: Onderber- pende tijdschriftabonnementen dit jaar nog
gen , 51 , Gent.
°Pze9Sen, mogen voorlopig (?) geen enkel
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handboek meer aankopen, zitten zelfs verveeld met de bevoorrading van het fotokopiepapier. Professoren en docenten moeten
bij allerlei uitgeverijen en boekhandels
gaan schooien om één of ander recent verschenen wetenschappelijke studie in handen te krijgen of kopen eenvoudigweg op
krediet, in de hoop of veronderstelling
dat de magere jaren eens moeten keren.
Üergelijke blinde besparingen in een fakulteit waar het grootste deel van de werkinskosten (na de loonkosten voor onderwijzend, wetenschappelijk en administratie!
personeel, die goed zijn voor 94% van het
totale budget) opgeslokt wordt door de
aankoop van wetenschappelijke werken en
tijdschriften, zetten het rechtsonderwijs
niet op de helling. Neen, ze doen haar in
grootste versnelling van diezelfde helling
naar beneden bollen. Hoe kan je op die manier in godsnaam up to date blijven?
Als dat in de komende jaren zo doorgaat,
ontvangen binnen vijf jaar enkele rechtsstudenten een diploma met de voetnootvermelding: *grondige kennis van het sociaal,
-- recht tot 1981.
Een ander voorbeeld. Toen prof Deprez
(grondige studie van vraagstukken van het
sociale- zekerheidsrecht) eind vorig akademiejaar nogal onverwacht zijn ontslag
gaf, moest voor 15 oktober van dit jaar
in zijn vervanging of - om eens een mooi
akademisch woord te gebruiken - suppleantie worden voorzien.
We stellen als limiet 15 oktober omdat alle 3de 1icentiestudenten ten laatste op
die datum hun lessenpakket, dat ze grotendeels 'zelf' samenstellen,bij de pedel
moeten bekend maken. Deden ze dit niet dan
kon de examenkommissie hen van de examens
uitsluiten. En wie kiest nu een vak, pardon, een grondige studie, zonder dat ie
weet wie wat hoe zal geven??? Niemand
toch!

Goed, de heer W.Van Eeckhoutte, assistent
bij het seminarie voor sociaal recht van
de RUG, stelde zich begin oktober voor als
enig kandidaat. In een eerste informatieles, gehouden uiteraard voor 15 oktober,
deelde hij de geïnteresseerde studenten
mee hoe hij de kursus op zou vatten en zou
doceren. Enkele studenten rechten en pol
en soc opteerden voor het vak. Alle verwachtingen wezen immers in de richting van
Van Eeckhoutte's benoeming. Maar ze hadden
buiten de waard, in dit geval het Vast Bureau, gerekend. Dit administratief orgaan,
belast met diens benoeming , 'ontdekte'
dat het Van Eeckhoutte, die deeltijds
assistent was, zou moeten betalen wanneer
hij als lesgever benoemd zou worden. Wéér
geld uitgeven? Neen, dat kon niet zijn.*
Of hij dit jaar, totdat in de vervanging
van prof Deprez voorzien was, "in het belang van de studenten" onbezoldigd mocht
lesgeven? Een chique voorstel, geef toe!
Maar het Vast Bureau vond vlug een addertje: dit zou aan deze unief wel eens een
gevaarlijk precedent kunnen scheppen. Stel
u voor dat andere professoren hun assistenten zachtjes zouden aansporen om eveneens gratis voor niets les te geven...
Resultaat? Tweede njet van het Vast Bureau.
Akkoord, dit argument houdt enigzins steek
Welk jong en opkomend vorser zou (voor z'n
prof) geen les willen geven, zij het onbetaald? Maar wie is ondertussen de sigaar?
Wie zal heel kontent mogen zijn dat de
grondige studie die hij/zij uit alle andere verkoos, reeds na de kerstvakantie
start? Wie zal er later maar beschaamd en
blozend bij staan wanneer hij/zij voor
problemen ivm werkloosheid, kinderbijslag,
pensioenregeling,..geen oplossing vindt?
Je raadt het al.
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"Het fakulteitenkonvent is het overkoepelend orgaan van alle faculteitskringen
aan de Rijksuniversiteit te Gent". Zo
wordt het ons met trompetgeschal gemeld
door de FK-statuten, en zo is het ook.
Het FK is zoniet het meest bewierrookte,
dan toch het meest onbesproken konvent
van de RUG. En dat is te begrijpen: als
keten van kringen heeft het aanspraak op
het eerder onbesproken en bij de meeste
studenten nogal positief imago van de verschillende kringen. Sinds enkele jaren
is het FK tevens de fiere hoeder van een
reeks prijzenswaardige iniatieven: voor
eerstejaars zijn er de onthaaldagen, de
FK-infobrochure en de info-beurs in de
Overpoort, voor laatstejaars zijn er de
"abituriëntendagen", de contactbeurs voor
afgestudeerden. Verleden jaar groeiden
nog grootser plannen: het FK wou een zakagenda uitgeven, een gemeenschappelijke
kringen-TD organiseren en ook tijdens de
inschrijvingen aan studentenonthaal doen.

Veel van dit lovenswaardigers blijkt in de
kering te komen; minder en minder houdt
het FK zich bezig met de belangen van de
kringen, laat staan van de studenten.
"FK-centraal vervreemdt van de kringen,
de post van FK-afgevaardigde krijgt een
negatief imago binnen diverse kringen"
stelt ex-FK-voorzitter Freddy Van Lancker
in zijn moreel verslag. Van de studentgerichte iniatieven is nog weinig te bespeuren: de infobrochure van dit jaar was
een kopie van de vorige, op de vraag om
binnen het kader van de nieuwe studentenstructuren mee te werken aan een ruimer
opgezette infobeurs antwoordde geen enkele
FK-er. Wanneer VVS-studentenvakbeweging
dan het iniatief nam om in zeven haasten
en veertien dagen de organisatie van deze
infobeurs op zich te nemen, reageerden de
kringen met een niet mis te verstane
boycot: van de dertig aangeschreven kringen, was enkel het ingenieurs' VTK zo
beleefd een briefje terug te sturen. Van
de andere kringen werd zelfs de aanwezigheid van hun kat niet bemerkt. Wat de
plannen betreft: er kwam geen FK-zakagenda,
geen gemeenschapoelijke kringen-TD, tijdens
de inschrijvingen heeft geen enkele student
dhr. FK de hand kunnen drukken.

Ook van de in 1981 programmaloos en met
een 35 % der stemmen verkozen beheerraadsleden, is er weinig groots te melden. Hun
mandaat is bijna verstreken, maar hun eerste moedige daaT, hun eerste innoverend
voorstel, hun eerste geloofwaardige protestkreet moet nog geacteerd worden.
Zelfs aan hun informatieplicht hebben ze
niet voldaan: wie de de Schampers van het
voorbije jaar doorleest, heeft niet eens
vijf vingers nodig hun artikelen te tellen.
Veel doet ons vermoeden dat er in de schoot
van het Dagelijks Bestuur (DB) van het
FK, waarin overigens mensen zetelen wiens
mandaat nooit door de algemene vergadering
bevestigd werd, een aantal personen werken
wiens enige objectief erin bestaat alle
studentenverenigingen die ook maar enigszins kritisch en onafhankelijk zijn of
het zouden kunnen worden, zo snel mogelijk
de das om te doen en zodoende de vlag van
het FK-monopolie eenzaam en hoog op het
Studentenhuis te kunnen planten.
Schamper is naar goede traditie zo kleinzielig de redenen van haar vermoedens
bekend te maken en zet enkele zaken op
een verhelderend rijtje.

MIGUEL

STEVENS

OP

KRUISTOCHT
De sociale raad, het beheers- en advies
orgaan voor de sociale sector onder wiens
bevoegdheid de controle over de "dienst
studentenactiviteiten" valt, heeft de
gewoonte om naar aanleiding van het jaarverslag van de dienst studentenactiviteiten een commisaris aan te stellen. Hoewel
dit geen politieman hoeft te zijn, is
het toch zijn opdracht op inspectie te gaar
en een controleverslag over dit jaarverslag op te stellen. Van de commisaris '81
werd tevens verwacht dat hij "ter kanalisering van de discusie" een hervormingsvoorstel voor de studentenstructuren zou
formuleren. Commisaris voor '81 werd
aspirant-veearts Miquel Stevens, op dat
moment een eerder onbekend figuur in het
Studentenhuis. Miquel Stevens, wiens
Diergeneeskundige kring zich op het ogenblik onledig houdt met het organiseren
van een "internationale jumping" .besteeg
samen met Prof. Coetsier hetzelfde paard
en ging meteen aan het chargeren. Het
voorstel Coetsier-Stevens deed een kleine
woestijnstorm opwaaien en ging zover dat
het dagelijks bestuur van zijn eigen FK

er zich nog voor de bekendmaking van distancieerde. Stevens' plan was kort samengevat
gericht op de onmiddellijke afschaffing van
de drie andere konventen (namelijk het KK,
WK en PK) en een krachtdadige vierendeling
der subsidies.
Vermeldenswaardig is wel dat "dhr. M. Stevens", zoals hij in de verslagen van de
sociale raad wordt genoemd, op dit ogenblik
deel uitmaakt van het dagelijks bestuur van
het FK: hij ondertekent daar heel fier
moties met de titel "ex-commisaris van de
Sociale Raad".
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In de opmerkingen bij het jaarverslaq '81
van de dienst studentenactiviteiten, worden
Miquel Stevens' sporen constant gericht
tegen KK, WK en PK. Het FK blijft onbesproken, gehuld in een harnas van onschendbaarheid.
Aangevoerd werd onder andere dat de jaarverslagen van PK en WK ontbraken; onvermeld
bleef
het ontbreken van de jaarverslagen
van de dertig bij het FK aangesloten kringen; onvermeld bleef ook het feit dat het
WK dit verslag bewust niet had ingediend,
als protest tegen een statutair weinig
orthodoxe beslissing van de Sociale Raad
inzake subsidiekwesties en dat van het PK
wel degelijk een aantal verslagen ontvangen
werden. Het controleverslag waarmee het
FK sinsdien zo dreigend is mee blijven
zwaaien, bevatte ook opmerkingen zonder
enige basis, geput uit verhaaltjes, vermoedens en onbewezen "vaststellingen". Bovendien is het zo dat de Sociale Raad wel mag
controleren of subsidies ter bestemming
komen en of deze bestemmingen (namelijk de
activiteiten) in overeenstemming zijn met
de criteria, maar dat aangaande de opportuniteit van deze activiteiten geen enkel
konvent de plicht heeft bemoeienissen te
dulden.

V R IJ E

R A D IO
illegaal dus
alles mag ?
Dinsdag 16 november moest de politie van
Stëkene tussenkomen in een ruzie bij radio
Spoetnik. Een van de medewerkers wou vergoed worden voor zijn uitzendingen. Toen
de andere Spoetnikkers dat weigerden, ging
hij zijn geweer halen om de antenne af te
schieten. Een los bericht dat maar een
topje toont van de huidige radio-oorlog.
Hoeveel vrije radio's Gent rijk is, wordt
een onmogelijk te beantwoorden vraag. Afgezien van een twaalftal 'grote' lokale
zenders duiken plotseling wijk- en straatzenders op, en verdwijnen dan even vlug
bij gebrek aan technische kennis, geld of
belangstelling.
Deze onoverzichtelijke toestand wordt langzamerhand platgestreken door de nieuwe wetgeving voor lokale, niet openbare radio's.
Wie legaal wil worden heeft alvast een
aanvraagdossier ingestuurd. Maar de toegewezen frekwenties (tussen 100 en 104FM)
zullen zeker in de grote steden niet volstaan. Teveel radio's voor te weinig
plaats: een seleksie dringt zich dus op en
niet alle radio's hebben het geduld om
(volgens voorzichtige schattingen) tot de
volgende zomer te wachten voor de legalisatie. Het dringen is alvast begonnen en
een frekwensie-oorlog breekt uit. Radio
Plus wordt door de gerechtelijke diensten
opgepakt en enkele dagen later wordt die
golflengte ingepalmd door Radio Superstar.
Drie vliegen in een klap: de vroegere
golflengte (102.2FM) was moeilijk beluisterbaar, en daar bovenop stoort men op de
nieuwe golflengte (100FM) niet alleen konkurrent Radio Toestel, maar men maakt het
ook Radio Plus onmogelijk om terug om hun
vertrouwde plek te komen.
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De sociale raad is als advies- en controleorgaan van de Sociale Sector bevoegd over
een budget van iets meer dan 200 miljoen.
Toch vinden sommige studenten-raadsleden wiens sympathie voor het FK niet onder
stoelen noch banken blijft - het nodig om
vanaf april '82 drie vergaderingen nagenoeg integraal aan de slechts 3,6 miljoen
zware dienst studentenactiviteiten te
wijden. De lijn van de meeste voorstellen
en opmerkingen is dezelfde; wij bespreken
er enkele.
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Ook het "élitaire en weinig pluralistische
karakter" van het studentenweekblad Scamper
is een voorwerp van ergernis. Op 26 mei
'82 besliste de Sociale Raad unaniem - en
dus met handgeklap van de FK-afgevaardigden
aldaar - om het blad van papier voortaan
aan de ketting te leggen. Men besliste
onder andere om Schamper voortaan te laten
patroneren door "een redactieraad, bestaande uit de vijf (?) konventsvoorzitters of
hun vervanger, een student lid van de Raad
van Beheer, een student lid van de Sociale
Raad, de hoofdredacteur, de verantwoordelijke uitgever en de beheerder van de Diensi
Studentenactiviteiten. Deze redactieraad
zal worden opgedragen zijn statuten op te
stellen waarbij duidelijk tot uiting moet
komen dat toezicht zal worden gehouden op
het algemeen vertegenwoordigend karakter
van het studentenblad."
Schamper moet dus de BRT achterna; elke
kolom Schamper kan dan begeleid worden door
een drietal bladzijden notulen over de
objectiviteitsdiscussies. Het zal iedereen
hierbij wel duidelijk zijn dat de huidige
maandagavondploeg in zo'n atmosfeer nogal
snel voor de eer zal bedanken. Schamper
kan dan misschien bij wijze van besparingsmaatregel meteen vervangen worden door een
ad-valvas-bord voor beheerders.
■let is ook in dit kader dat men de plannen
moet zien om binnenkort met een "FK-blad"
te starten. Wanneer de muilband niet
genoeg spant, kan het geblaf misschien overstemd worden ...

De man achter Radio Gent, Pim Dieleman,
vond een paar maanden geleden zijn studio
leeggeroofd. Wat niet buiten kon worden gesleepd werd gewoon vernield: water in het
mengpaneel, doorgeknipte kabels.
Iets dergelijks overkwam ook Radio 2000.
Onb"kenden haalden voor 120 OOOfrank materiaal uit de studio en Radio 2000 moest de
antenne strijken. Niemand kan dergelijke
praktijken stoppen. Zolang vrije radio illegaal is mag alles.
Vrijwel de enige gerechtelijke tussenkomsten zijn de veroordelingen van radiomedewerkers, opgepakt bij vroegere in beslag
name's. Recent werden Gentse radiomakers
veroordeeld tot 12 OOOfrank boete en verbeurdverklaring van alle apparatuur.
De grote gerechtelijke jacht op vrije radio's behoort tot het verleden. Klachten
worden eerst beleefd gemeld aan de radio's
in kwestie. Als die de technische kwaliteit van hun uitzendingen niet verbeteren,
dan pas wordt er ingegrepen. Pim Dieleman
van Radio Gent:'Vroeger was het echt niet
te doen, ik weet nog dat we met een testuitzending een splinternieuwe studio wilden uitproberen. We waren nog maar aan de
tweede plaat en de RTT stond al om de hoek.
Nu is het veel verbeterd, we trachten ons
aan de technische normen te houden en als
er problemen zijn worden we eerst bij de
commissaris geroepen.'

Het stilleggen van een radio gebeurt niet
meer enkel en alleen op basis van het feit
dat deze radio's illegaal zijn: Radio Plus
stoorde Hilversum 4 en bij Radio Caroline
is men ervan overtuigd dat de inbeslagname
op 15 augustus een gerechtelijke reaksie
was op het uitzenden van reklame.

reklame
Het is precies deze reklame die onder Gentse radio's een heet hangijzer dreigt te
worden:
Lex Garde van Radio Noordzee(102.9FM):'Wij
zijn anticommercieel. Ik vind dat reklame
de luisteraars stoort.'
Radio Caroline (101.8FM) zendt harde rekl ameblokken uit.
Radio GO en Superstar houden het bij verdoken publiciteit: 'Steunpaketten zijn af
te halen in restaurant X en morgen zijn we
in meubel zaak Y.'
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Wanneer de sociale raad op 26 mei '82 aan
de studentenbeheerder opdracht gaf " de
eenmalige taak op zich te nemen om in
samenwerking met de Konventsvoorzitters en
alle andere betrokkenen de dienst Studentenactiviteiten te actualiseren", gaf zij
"ten einde deze opdracht te vergemakkelijken" opdracht om ook dhr. C. Hocepied op
deze besprekingen uit te nodigen.
Christiaan Hocepied is een ambtenaar van
het ministerie van justitie die als spookstudent tevens in de Sociale Raad zetelt.
Als nagenoeg onbereikbaar figuur ( hij
komt bij ons weten slechts 1 tot 2 halve
dagen per maand naar Gent) en gezien de
eigenheden van de vakantiemaanden, werd
hij niet uitgenodigd op een tweetal vergaderingen. De eerstvolgende sociale raad
komt dan ook het luidkeels beklag van
Hocepied. Hij is niet enkel verontwaardigd en verbolgen, hij eist straffen !
Op een niet zo erg sluitende manier bewijst
hij "de kwade opzet" (wat is het Nederlands
toch een mooie taal !) van de studentenbeheerder. Ten einde de sociale raad niet
te laten verworden tot een praatvergaderinq
en gezien de gezonde rechtse afkeur van
dé praatbarak, eist Hocepied Sancties. Hij
doet meteen een voorstel: de schorsing van
de studentenbeheerder voor één maand.
Erik Van Assche, de huidige studentenbeheerder wiens opzetten zo kwaad zouden zijn
kwam er met de schrik vanaf. Het sanctievöorstel werd met vier stemmen tegen drie
verworpen. De drie voor-stemmen kwamen van
studenten. Misschien wel bij wijze van
solidariteit.
DE

VOORZITTER
DT~

AAN
SCHANDPAAL

De hele vergaderingsronde voor de "reactualisering van de Dienst Studentenactiviteiten" heeft nog andere slachtoffers gemaakt.
Zoals reeds in vorige Schampers vermeld,
'moestook wijlen FK-voorzitter Peter Daenick
zijn ondernemingslust duur betalen.
(vervolg op de laatste bladzijde)

Andere zenders wachten liever af. De Graeve
van Radio Toestal (100.3FM):'Publiciteit is
bij ons voorlopig niet te horen. Wat we wel
toelaten is een steuntje voor 11 11 11 of
theater Symptoom dat water in de kelder
heeft staan en vrijwilligers vraagt om de
zaak op te dweilen. Publiciteit kan je dit
niet noemen, we krijgen er trouwens geen
frank voor.'
Cok Radio Gent ziet het niet zo zitten.
Pim Dieleman:'Ik zie dat niet zonder problemen gebeuren: hoe mat dat allemaal fiskaal? Wij wachten liever nog wat af.'

sabam

Over één feit zijn alle radiomakers het
eens: als SABAM er zich mee moeit, wordt
reklame onvermijdelijk. De vereniging voor
auteursrechten heeft alvast aangekondigd
dat ze, eens de radio's legaal zijn, een
auteursrecht zal vragen, men spreekt van
3000frank per jaaruur. Voor een radio die
24uur per dag uitzendt een dure noot:
72 OOOfrank per jaar. Bijna onbetaalbaar
zonder reklame-inkomsten.

tijdbommen
Meteeen hebben we twee grote tijdbommen
onder het legalisatievoorstel. Een tekort
aan beschikbare frekwenties en het voeren
van publiciteit. Nu al gaan er in radioland stemmen op om gans de legalisatieprocedure aan de laarzen te lappen en gewoon
'illegaal' te blijven. Je kiest dan zelf
een frekwentie uit, zendt net iets sterker
uit om de konkurrentie van de band te
duwen en je betaalt alles met zoveel mogelijk reklame.
Dat alles doet de andere radiomakers eerder sceptisch uitzien naar de beloofde legalisatie. De zomer '83 is nog een eincEweg.
Alvast tot dan blijft dit de lijst van de
belangrijkste lokale radio's in het Gentse:
99.5 Verona radio
100 Superstar en One
100.3 Radio Toestel
100.5 Onyx
100.9 Monte Cristo
101 Atlantis
101.8 Caroline
102.5 GO
102.7 Radio Gent
102.9 Noordzee
103.2 Monte Carlo
104 Diana

A V O N T U R IE R S

O R A VEN STEEH

BO RSTBEELDEN

Dag op dag 29 jaar geleden, wandelden een
130-tal studenten het:Gravensteen binnen.
Een grap, al dacht de politie (ook toen al
zeer begrijpend en intelligent) er duidelijk anders over.
Het was november, bitter koud en het kille
Gravensteen kon al evenmin de sfeer opkrikken. Het werd nog veel minder gezellig toen de politie er de brandweer bijhaalde die met ladders de burcht begon te
bestormen. De studenten 'verdedigden' met
succes de burcht totdat de brandweer er
niets beter op vond dan met de lansen
iedereen van de kantelen te spuiten en dan
rustig naar binnen te wandelen.

De studenten gaven het 'beleg' op. Dat
was het, de helden leefden nog lang en
gelukkig en worden elk jaar opnieuw gevierd
met de gravensteenfeesten. Traditioneel
start alles met een receptie op het Gravensteen zelf (na 500 jaar heeft blijkbaar
nog niemand het idee gehad om centrale verwarming te leggen ?). De kern van het
seniorenkonvent, getooid met pet en lint,
tracht de wintervoeten te verdrijven met
bier en gezang. Grappig was wel de film
die vanuit de zolderkamer was opgenomen op
die bewuste 17° november, en nu, jaren
later, terug werd opgediept.

De studenten klagen bitter over hun imago
van alcoholicus bij de andere studenten.
En ze zijn al evenmin te spreken over het

'verdwijnen van de ambiance in Gent'. Wat
na de oorlog één van de grootste studentengebeurtenissen was, is langzaam leeggebloed. De traditionele stoet telt nauwelijks acht groepjes, één fanfare en zes
zenuwachtige zwaantjes. De festiviteiten
's avonds hadden zelfs een rustige afloop.
De verzekeraars die de dag daarop een vakbeurs openden, hebben zelfs geen enkele
student dronken onder de struiken gevonden.
0 tempora, o mores ! Zo kalm en vredig ?

Al moet het gezegd zijn dat het enthousiasme duidelijk gekoeld werd door een
stijve novemberwind. Een goed idee natuurlijk van die studenten om 29 jaar geleden
het gravensteen te bezetten, maar konden
ze wel zien hoeveel studenten jaren later
stonden te bevriezen ?

G A S T A R B E ID E R S H A A T E N

EN PARTY

In een brief aan de studenten van de faculteitskringen beschrijft Freddy Van Lancker
(voorzitter) zijn konvent als de gelukkige
overlevende van de plannen om de konventsstructuur om te buigen tot 'n algemene vergadering.
In die brief worden de makers van de planner
afgeschilderd als 'een stelletje avonturiers
die het FK wilden vernielen om 'partijideologische redenen.'
Met dit artikel wil ik de zaken op een rij
zetten. Wat voorafging: de sociale raad
richt een commissie op die voorstelt de
bestaande konventsstructuur om te buigen in
een gezamelijke, algemene vergadering.
De plannen bleven in het diepvriesvakje
tussen twee Raden en Sub-Commissies in.
Frank Goetmaeckers

grootste buro (ma! ik wil een grooot buro!)
en liefst nog de redactieruimte van schamper erbij.
Kan men het mij kwalijk nemen dat ik me
erger aan zoveel bemoeizucht ? Annexeren,
uitrangeren, overvleugelen, ik heb het
voorbije jaar nogal wat woorden bijgeleerd!

En toch ben ik ervan overtuigd dat de student uit de kringen, wiens werk vaak over
het hoofd gezien wordt, helemaal andere

De plannen van d$ 'Algemene vergadering'
zijn geboren onder mijn douche (iedereen
heeft wel zo'n plek waar eigen gedachten
hem overvallen). Heet water en een washandje waren de ingrediënten. Niks avontuurlijk
aan.
De reden mijner overpeinzingen. Ik werd de
stammenoorlogen een beetje beu. .
dingen verwacht van de FK-top dan annexeren en uitrangeren.
Maar ook de heer Freddy Vanlancker heeft
zich blijkbaar goed ingezeept en draait
vlot mee met de sproeier. Want plots is
het een commissie die het FK wil 'vernielen'.
Nee, het plan was niet het FK te 'vernielen'. De aandachtige student, als hij waarheidsgetrouwe informatie heeft gekregen,
moet toch al gemerkt hebben dat de huidige
FK werking in die nieuwe structuur letterME
lijk, expliciet en financieel gegarandeerd
wordt. Maar toch bleef de FK-top contra
met als argument : 'zoiets kan niet werken'
Ongeveer tegelijkertijd nemen andere mensen in het FK het plan op om een analoge
structuur door te voeren in het faculteitenkonvent.
De structuur die niet kan werken blijkt nu
Maar anderzijds is de krisis ook een oorplots een FK-voorstel ? Natuurlijk, want
zaak van de toenemende politieke brutalihetis een goeie structuur. Een doorzichtige
teit in het algemeen. Terroristische
die uitnodigt tot dialoog en
groeperingen en andere gewelddadige akties structuur
de riducule stammenoorlogen daar brengt waa
vallen vooral te situeren in perioden van
ze behoren te zijn : in het daglicht voor
recessie en vormen de exponenten van de om- een
ruim publiek waar iedereen er rreo kan
keringen van waarden, die al vaker de uit- lachen.
roeiing van vele mensen in naam van een
'ideaal' tot gevolg heeft gehad. Trouwens, Groeperingen of kringen worden op geen
enkele wijze beknot. Ze blijven autonoom.
een land met een burokratisch watenhoofd,
Integendeel, ze krijgen meer zuurstof.
enorme werkloosheid, overkonsumptie en
andere desillusionele ziektesymptomen
Waarom predikt de FK-top dan de oorlog,
kweekt een klimaat waarin terrorisme en
als die nieuwe structuur niet de belangen
racisme goed kan gedijen. Racisme kunnen wc schaadt van de kringen ? Misschien wel
niet zomaar los verklaren. Het groeit in
omdat het de belangen schaadt van de FK-topl
zijn maatschappelijke kontekst en is bij(ma, ik wil een groooot buro en nu willen
ze het afschaffen !).
gevolg ook heel vaak afhankelijk van de
samenlevingssituatie. Wachten op betere
ekonomische tijden ?
Ik heb de plannen al lang begraven. Maar
ik vond het pijnlijk dat men hiervoor Peter
Daeninck zo hard aanpakt, enkel en alleen
omdat hij meegewerkt heeft aan de plannen.
Daeninck, een man die verder kijkt dan het
VRG, verder kijkt dan het FK, die nog durft
nadenken over de belangen van de studenten
en na enkele maanden FK-voorzitter de zaken
al voor bekeken hield : de FK-top verdedigt
tot slot het slot
niet het FK, maar zichzelf.
Ik vind het pijnlijk dat Daeninck de ezelsMaar ondertussen moet een tegenstroom van
informatie op gang gebracht worden. Het is stamp moest krijgen via een FK-vergadering
een uitdaging voor ieder van ons. We mogen waarbij vrienden van hem telefonisch gewaarhet racisme niet doodzwijgen en de konfron- schuwd werden dat de 'FK-vergadering niet
door ging'.
tatie uit de weg gaan, want we hebben er
allemaal wel iets mee te maken. Zwijgen en
Ik vind het, als 'journalist', pijnlijk
toestemmen, zeker als het om racisme gaat.
dat de FK-top (Ossieur, Stevens, Vanlancker)
Maar informatie en bewustwording is maar
op een nacht betrapt wordt terwijl ze FK-/
een eerste stap, is maar één aspect in de
verslagen naar buiten willen dragen. Mogen
strijd tegen de vreemdelingenhaat.
de studenten dan niet weten welke standDe diskriminatie door allerlei instanties
door huisbazen en werkgevers, moet resoluul punten hun vertegenwoordigers vroeger
aangeklaagd worden. Het gaat hierbij meest- hebben ingenomen ?
al om schending van de Rechten van de Mens. Ik vraag me af wat dat nog allemaal met
door aan mensen van een ander ras of natio- het FK te maken heeft. Mijn proffen geven
naliteit het recht op een gelijke behande- geen cursussen uit, de schaarse boeken
ling, op woning of werk te ontzeggen.
zijn onbetaalbaar, mijn studiebeurs komt
Racisme moet zonder dralen door een efmaar niet en waar blijft mijn kring ? Wat
ficiënte wet verboden worden. De regering
doet die ?
moet tevens werk maken van een ernstig
Het is gewoon kwetsend dat men de plannen
immigratie- en onthaalbeleid.
waar we met zes mensen een flink stuk van
de vacantie aan gewerkt hebben, gewoon
Tenslotte oet er ook een mentaliteitsverafschrijft als ‘de plannen van een avonandering komen. We moeten ervan afstappen
turier'. De voorgestelde nieuwe structuur
om van buitenlanders 'vreemdelingen' te
had juist als doel avonturiers en hun
maken, door het kontakt met hen uit het
fanatisch gepolitiseer te vermijden.
oog te verliezen en door hen te verwijzen
naar de marge van de samenleving. We moeter Ik vond het beledigend dat men mij'partijde psychologische angst voor het vreemde
politieke belangen' in de schoenen schuift.
en onbekende in onszelf bestrijden. In
Graag
wou ik weten welke partij het heeft
onze strijd voor een betere en rechtvaaraangedurfd
mij onder de douche iets in het
diger maatschappij moeten wij nu al gestal- oor te fluisteren.
Niet alleen wil ik het
te proberen te geven aan een pluriforme en
onder mijn douche gezellig houden, maar
multiraciale samenleving, met respect voor
bovendien ben ik van nature uit vrij
ieders eigenheid en kuituur. We mogen niet
preuts.
vervallen in de onjuiste en fatalistisIk zou de heer Vanlancker willen aanraden
tische opvatting dat racisme nu eenmaal
de volgende keer eerst voor bewijsmateriaal
aangeboren is, maar we moeten naar de
te zorgen. Mijn geduld is op.
middelen zoeken om het ten eeuwige tijde
uit onze samenleving te bannen.

De F.K.top wou schamper overnemen.
Miguel Stevens (FK) wou het werkgroepenkonvent afschaffen.
Dezelfde Stevens wou het politiek konvent
als een saucisje inbinden.
FK-voorzitter Freddy Vanlancker wou het

R A C IS

wat je zegt. ben je zelf!
Racisme leeft meer dan ooit, maar niet alleen in kranten en terreurdaden, ze is aanwezig in onze maatschappij, in onze groep,
in de besloten kring van onze knusse gezinnetjes, in ieder van ons. Het sluipt
ongemerkt binnen in ons dagelijks leven,
in ons taalgebruik.
Neem nu het woord 'barbaars' bijvoorbeeld.
De Grieken en de Romeinen gebruikten het on
al die volkeren aan te duiden, die niet tot
hun superieur geachte beschaving behoorden.
Sinds het begin van onze christelijke
samenleving heeft dat woord zijn betekenis
behouden en vandaag nog gebrunken wij het
voor alles wat vreemd, ruw, onbeschaafd en
strijdig met onze zeden is.
Hoe je het ook draait of keert, ergens hebben we allemaal wat last van racisme, of
anders gezegd : ergens voelt elke Westerling zich niet iets meerderwaardiger dan 'n
Chinees of een Afrikaan.
Als we een kleurling op straat zien lopen,
dan valt ons dat op. We zien hem of haar !
Dat houdt niet in dat we bewust-racistische
neigingen vertonen, maar in onze geest
dwingt iets als het ware om naar hem of
haar te kijken, om bij jezelf te zeggen :
daar loopt een andere, een vreemde. En dit
is misschien ook wel racisme, gewoon ons
ras afscheiden van het anderen, zonder
daarom uit te spreken wie de 'meerderwaardige' is.

vooroordeel
Iedereen kent ze wel, al die vooroordelen,
en ze worden gretig in onze mond genomen :
gastarbeiders zijn lui en pakken ons werk
af, ze profiteren van de werkloosheid en
de sociale zekerheid, van onze pensioenen kinderbijslagkassen, ze hokken samen
in verkrotte woningen, hij zijn messenvechters, ze doen de kriminialiteit stijgen,...
Het gevaarlijkste van al deze klichés is
dat ze rassendiscriminerende en racistische
daden kunnen leiden. In de meeste gevallen
worden ze gehanteerd door mensen die niet
eens een gastarbeider kennen. Ze weten van
horen zeggen, en daarmee is de kous af.
Het is dan ook dikwijls een onbegonnen
zaak om met cijfers en gegevens af te komen, die precies het tegendeel bewijzen.
Het is nu eenmaal een kenmerk van vooroordelen en klichés dat ze niet vatbaar zijn
voor redelijke tegenargumenten. Bepaalde
mensen hebben blijkbaar een emotionele en
psychologische behoefte om de wereld te
kunnen benaderen met pasklare stellingen.
Het gezegde dat 'vreemdelingen alleen maar
doppen', klopt niet. Het blijkt uit R.V.A.
cijfers dat gastarbeiders vlugger nieuw
werk vinden en dat wegens hun specifieke
funkties die zij vervullen op de arbeidsmarkt.

onbenul
Trouwens, we citeren graag de woorden van
frans Moulaert, de KUL-ekonoom :'Het wegsturen van die gastarbeiders zou gewoon
katastrofale gevolgen hebben voor 's lands
economie. En al wie zo'n politiek van terugkeer goedkeurt, is een ekonomisch onbenul !'
Ze zijn inderdaad hier omdat onze industrie
ze nodig heeft.

etno
Als je alles eens op een rijtje zet, dan
vraag je je in feite af, waarom racisme
kans krijgt tot leven ? De meest voor de
hand 1iggendemotivatie is het etnocentrisme. Dit denken in minderwaardige termen
over andere volkeren en kuituren dan onze
blank-westerse beschaving wordt ons van
kleinSaf ingelepeld. Ons etnocentrisme
was in het verleden en is ook nu nog een
voorwendsel om andere volkeren te koloniseren, te onderdrukken, als slaven te
transporteren en -in het ergste geval- uit
te roeien. Het eeuwenoude etnocentrisme en
de opkomende wetenschap in de 18° eeuw,
maakten de weg vrij voor het racisme (in
de zin van een heorie tot hiërarchie van
de rassen) als een wetenschap.Het naziDuitsland van Hitler zou aantonen tot
welke gruweldaden die zogenaamde 'wetenschap' kon leiden : bijna 6 miljoen Joden
kwamen om in koncentratiekampen en gaskamers, uitgemergeld, gesorven van de honger
van kou, mishandelingen en gas. De Joden
waren immers de schuld van de ekonomische
krisis,de zondebokken.

krisis
De langdurige ekonomische recessie biedt
een dubbele medeverklaring voor racisme.
In de eerste plaats is de ekonomische krisis do oorzaak van het zoeken naar slachtoffers voor die moeilijke tijden. De schulc
ligt altijd bij iemand. Voor WO II waren
het -zoals gezegd- de Joden die de armoede rondstrooien in onze Westerse samenleving en nu zouden de gastarbeiders de
schuld van de krisis zijn. Racisme biedt
op die manier een oplossing voor de ekonomische krisis, of tenminste moet het een
reactie zijn op de toenemende werkloosheid
en inflatie. De gastarbeiders en de 'vreemdelingen’ die in ons land verblijven zijn
de Joden van de jaren '80.

B.V.

frank goetmaeckers

DAAR ZUN IVF

FK
Na drie maanden buiten spel te zijn ge,'..... Maar laten we ook de kleinste F.K. kringen
plaatst is het F.K., de studentenvereniging niet vergeten die hier de kans krijgen om var
die alle fakulteitskringen groepeert, terug zich te laten horen en zich eventueel te vervan start gegaan. Voor degenen die het in- enigen met gelijkaardige kringen. Kortom een
teresseert volgt hier het verslag van één
waaier van mogelijkheden die de weg vrij laat
maand werking, alsmede onze plannen voor de voor vernieuwing.
toekomst, als 't god belieft.
Tenslotte is er nog de raad van Financieel
Op de Algemene Vergadering van 25 oktober
verantwoordelijken. DoeTTiiervan is eindelijk
werd met unanimiteit Freddy VANLANCKER als
duidel ijkheid te scheppen in een materie
voorzitter a.i. aangesteld, ter vervanging die ons allen zo nauw aan het hart en op de
van aftredend voorzitter DAENINCK. Tevens
lever ligt. Binnen deze raad zal men pogen
werd een voorlopig dagelijks bestuur aange- aen handleiding op te stellen over de subsisteld. De eerste stap in de nieuwe werking
dieringscriteria waaraan de fakulteitskrinwas het goedkeuren van de drieledige verga- ien dienen te voldoen.
derstruktuur van het F.K. Concreet betekent D it alles belet echter niet dat de Algemene
dit, dat benevens de A.V. waar alle fakul- Vergadering overbodig is geworden. Tenslotte
teitskringen een afgevaardigde hebben, er :ijn de FK.afgevaardigden nog steeds de vooreen vergadering der kringvoorzitters en een ïaamste contactpersonen tussen FK-centraal en
raad van financieel verantwoordelijken wordt de kringen. De organisatie van de abiturienopgericht. De kringvoorzitters zijn afwisse- :endagen, de dag voor afgestudeerden en andere
lend te gast in de diverse fakulteitskringen initiatieven zullen hier aan bod komen en ho, en algemene werkingsproblemen komen er aan pelijk op een brede respons kunnen rekenen.
bod. Zo werd op de laatste K.V. vergadering Rest mij nog, in naam van de ploeg van F.K.
van ma. 8 nov. besloten de T.D.-zalenproble- centraal de fakulteitskringen te danken voor
matiek eens nader aan te pakken. Aanleiding het in ons gestelde vertrouwen. Wij zijn
hiertoe waren de diverse klachten van de FK- bereid op al uw vragen te antwoorden of
mehsen over de moeilijkheden (contractuele gewoon een babbeltje te slaan tijdens de
e.a.)die gepaard gaan met het organiseren
uren van de permanentie ,nl.
van manifestaties. Indien er nog mensen zijn
Ma 12u00 - 14u00 Marc ROGIERS
met suggesties hieromtrent kunnen zij steeds
Di 12u00 - 14u00 Stany OSSIEUR
terecht tijdens de permanentie van het F.K..
Verder werd informatie uitgewisseld tussen d( Wo 14u00 - 16u00 Miguel STEVENS
Do 12u00 - 14u00 Alex DEBL0ND
kringen, teneinde te vermijden dat men elkaat
Vrij 12u00 - 14u00 Freddy VANLANCKER
in het vaarwater treedt bij het organiseren
van galabals, revues e.d.
Tot dan !

DEBUTANT

FO RUM
We hebben het er al eens eventjes over gehad, maar omdat we de laatste tijd uitpuilen aan informatie
len aan informatie konden er toen maar
enkele regeltjes aan af. Dus..'Forum'in
het lang.
De doelstellingen zijn op zijn minst gezegd ruim gesteld. Ben je geïnteresseerd
in allerhande vraagstukken (politieke,
sociaal-economische, en culturele) dan
moet je zeker eens naar 'Forum' infromeren. Er worden debatten, voordrachten en
reizen ingericht. En er kan zelfs eenT.D.
aan af.
Die reizen houden meestal deelnames in
aan congressen en seminaries, geregeld in
het buitenland, maar er staan ook bezoeken
aan het Europees Parlement en de Raad Van
Europa op het programma. De organisatie
is Europees gestructureerd met verschillende landelijke afdelingen. Interessant
is het ook dat aan de verschillende buiten
landse uitstappen voordelige prijzen verbonden zijn.
27 N O V E M B E R ************************

Arca De Opdracht
20u
Arena Porter to Porter
20u
Gat Wie zijn leven es 't nu
20u
Jam-Esmoreit Een klein katerke
20u
NTG BCB Bestaan er nog Belgen
20u
Vertikaal Richard III
20u
Tentoonstelling : "De eerste generaties
meisjes studenten aan de R.U.G." 10 tot 17u
Onderbergen 1, ('s zondags gesloten)
Koninklijke Vlaamse Opera Koninklijk Ballet van Vlaanderen
19u30

Aan activiteiten ontbreekt het in ieder
geval niet en zeggen dat dit nog maar een
greep is uit het ruime aanbod :
* 25 en 26 november : KHID-seminarie
"Europese defensieproblemen".
* 13 tot 15 december: bezoek aan Europees
parlement van Straatsburg.
* 14 en 15 december: KHID-slotcolloquium;
publikatie defensietekst.
* 14 tot 17 januari: seminarie over urbanisme in Milaan.
* 4 tot 6 februari : seminarie in het
europahuis te maastricht over ofwel
'drukkingsgroepen' ofwel 'racisme'.
Daarnaast plant men : bezoek aan de EGcommissie, verbroedering met het nieuwe
Nederlandse bestuur, bezoek NAVO, superTD,
debat over recreatie en natuurbehoud.
Verdere inlichtingen zijn altijd op volge nd adres te bekomen :
Mick Daman, krijgslaan 250, K 130, Gent
Alex Pire , klepperstr. 23, gent
Mare Tielemans, krijgslaan 250, K 403,gent

VRIJDAG 3 DECEMBER*************************7
Area DE Opdracht
20u
Koninklijke Vlaamse Opera Rigoletto 19u30
ZATERDAG 4 DECEMBER************************
Blandijn Dag rond de Kernenergie
10u30
FILM**************************************

capitole : 1.45u avant Jézus Christ
rex : de dolle kever geeft volle gas
calypso : a midsummer night sex comedy
fi rebox
T001 nachten
ZONDAG 28 NOVEMBER**************************
poltergeis
nightporter
Jam-Esmoreit Een kleinkaterke
20u
death in Venice
NTG BCB Was de stommevanPortici stom
20u decascoop : (onder voorbehoud )
le gendarme et les gendarmettes
Koninklijke Vlaamse Opera Koninklijk Balthe pirate movie
let van Vlaanderen
15u
les misérables
Videotto (Ottogracht 36) Gotto île d'amour
dragonslayer
21u
fitscarraldo
watcher of the woods
MAANDAG 29 NOVEMBER*************************
apocalyps now
hanky panky
Arca Apologie van Socrates
20u
the wall
NTG BCB Had Jllius Ceasar gelijk
20u
pltergeist
VTB Johny en Janine "met de kop van een
van de koele meren des doods
ander"
20u
porky's
Proka DE Verkilling
20u
potloodmorrden
Videotto Jeden für sich und Gott gegen
alle
21u skoop : driver
die reinheit des herzens
DINSDAG 30 NOVEMBER*************************
Blandijn Aud C "Der Amerkanische Freund"
(inkom 50 fr)
20u F0T0KLAS**********************************
De F0T0KLAS van de R.U.G. is een deel van
Videotto Muziekavond uit de oude doos 21u de
Sociale Sector van deze unief, die tot
heeft om aan studenten de mogelijkWOENSDAG 1 DECEMBER************************* doel
heid te bieden aktief aan fotografie te
Arca De Opdracht
20u doen.
Hiertoe staat er een volledig
Arena Porter to Porter
20u
donkere kamer ter beschikking
Vertikaal Richard III
20u uitgeruste
van de geïnteresseerden. Aan de
Videotto VPRO-avond
20u beginnelingen kunnen de elementaire
KUC Nietzsche en de Religie
20u begrippen van de fotografie uitgelegd
worden ( indien er voldoende belangstelDONDERDAG 2 DECEMBER***********************' ling is ). Hen wordt ook geleerd hoe
Arca De Opdracht
20u films te ontwikkelen, kontaktafdrukken
Arena Porter to Porter
20u te maken en hoe tenslotte foto's
De Bron Eerste Verschijning "De Dame"21u30 afgedrukt worden.
Wie interesse heeft voor deze vrijetijdsNTG BCB Kent de Vlaamse Belg zijn ware
geschiedenis
20u besteding, kan op dinsdag- en donderdagavonden in fotoklas terecht. F0TCKLAS is
De Brug (Studentenhuis) Open diskussie over gelegen in restaurant De Brug, op de
het fascisme
20u tweede verdieping ( rechts de trappen op),
en is geopend van 20.30 tot ca 23.00 uur.

zijn opera wil moet hij ook rijk worden.Dus
moet hij de rubberexploitatie in. Voor het
beginkapitaal zorgt een bordeel, (prostitutie als extreemste vorm van kapitalisme).
Leuk eigenlijk. Indirect gebruikt Fitz het
in het bordeel door rijken opgeneukte geld
om hen te gaan bekonkurreren. Maar Fitz gebruikt exploitatie voor een hoger doel :
cultuur. Het bergverzettende geloof van
Fitz (opera) en Herzog (de film) wordt gesymboliseerd in de trek-eens-een-boot-over
een-heuvel-scène. Voor beiden geldt 1 ding
in dit tranendal : droom effectief realiseren. fWbleempjes. Ten eerste maakt Herzog
de niet te vergeven blunder om na die treksequens, die ode aan de menselijke wil, een
schaalmodelbootje een lavabo-riviertje te
doen afstuiken. Dag wil. Droom wordt weer
illusie, dag ook oerkracht van het water.
Ten tweede hangt Kinski zo uitgebreid de
getormenteerde ziel uit dat je bang wordt al:
zulke figuren hun dromen waar maken. Ten 3°
kijk je in die 157 minuten tegen heel wat
niets ter zake doende beelden aan, is het
tempo van de film die van een beek in een
Japanse tuin, in de dramatische structuur
niet overdonderend. Het slot brengt nog
meer op de helling. Fitzcaaraldo mislukt en
koopt zich een triomfantelijk einde. Als
Herzog zo begint leg je het verband tussen
FITZCARRAOLDO
hem en de film. Is het filmen een alibi voor
Na 157 minuten vraag je je zuchtend of dat
het beleven van zijn avontuur ? Gewoon een
nu al die herrie waard was. 'Fitzcarraldo'
middel om zijn droom (boot) waar te maken?
Of is dat einde gewoon een zelfrelativering?
dat een Amazone-epos moest wordenis vooral
een storm in een mooi glas water. VergeleNou ja, al bij al is de film niet kapabel om
ken met wat Herzog moest verbijten was
de verloren moeite te verrechtvaardigen.(Dat
Coppola's Apocalyps Now-avontuur gewoon
kan Apocalyps Now wel). Dinski zegt op een
kattepis. Wat het de eindprodukten betreft
bepaald ogenblik :'Een bewijs dat de Niagara
is het gewoon vice versa. Onze Werner had
de grootste waterval is ? Ik heb het gezien.'
acteursproblemen (Nicholson, Oates, Roberts Indrukwekkende uitleg. Herzog heeft samen met
en Jagger stapten op), zat vast in een gren: Fitz zijn boot de heuvel opgekregen. En wij
geschil tussen Peru en Equador, werd van
hebben het gezien (Te) Hooggespannen verwachtingen, plets het water in.
uitbuiting van indianen beticht, zag zijn
kamp door een woedende stam vernield (men
had hen foto's van concentratiekampen getoond), hoorde 2 vliegtuigen neerstorten
en kon meehelpen om 5 indio's te begraven.
POLTERGEIST
Had dat verfilmd geweest, het ware het
grootste avonturendrama van de eeuw gewor"Poltergeist" is de flamboyante combinatie
den.
van Tobe Hooper's (The Texas Chain Saw
Massacre) uiterst gore, soms prachtig
onsmakelijke, gevoel voor bijt-in-het- \
VERHAAL
strot-horror en het technische vernuft
Herzog hoorde es lallen over een legendavan meester-vertelIer Steven Spielberg
rische Fitzcarraldo, die ooit een boot uit
(Raiders of the Lost Ark). Spielberg was
mekaar haalde en door het oerwoud naar een
producer, dus chef, Hooper 'mocht'
andere rivier liet dragen. Werner zag metregisseren.
een het volgende grootscheepse scenario
Het begint al meteen goed. Plaats van
voor de ogen paraderen. Een zekere Fitzactie, een doodnormaal voorstadje waar de
gerald, de Indianen noemden hem Fitzcarralketch-up van the american way of life zó
do, zot op opera, haalt het in zijn warafdruipt. Zonder grof te worden zie je de
hoofd om in vol oerwoud, een operagebouw
brave burger geregeld in het hemd gezet.
op te richten. Zijn vrienin, de bordeelAls de hel van de griezel uiteindelijk
houdster, zorgt voor de nodige fondsen.
als een vulkaan losbarst, wordt er driftig
Fitzie vaart men aangekochte boot en opnaar het handje van de buurman gegrepen.
getrommelde bemanning naar het onbekende
Maar de doorsnee Amerikaanse kijker zal
gebied waar hij via rubber-exploitatie
zich al vóór die hel ongemakkelijk gevoeld
hoopt slijk genoeg te verdienen voor zijn
hebben. Ten eerste grijpt die nachtmerrie
mirakel. De sfeer is vijandig, de bemanning
dus plaats in het voorstadje waar ook jij
op 3 na deserteert. De indianen van ginderzou kunnen gewoond hebben, en niet in
achter beschouwen Fitzie als de al lang
een klassiek ver-van-onze-keuken-spookhuis.
geïnviteerde blonde god en helpen hem bij
Ten tweede is de poel des verderfs de op
een straffe toer : via een binnenweg langs
de handen gedragen TV. De griezel in het
het land de boot van de ene rivier naar de
banale, je moet het de burger maar
andere sleuren. De indianen willen het
aandoen 1
schip offeren aan de riviergoden enkappen
"Poltergeist" is pure horror van jewelste,
de touwen los. Kortom Fitzcarraldo mislukt,
dus actie primeer];; het hoe angst
verkoopt de boot en huurt zich een operainboezemen en niet het waarom is belangorkest. Triomfantelijk vaart hij de haven
rijk. De inside-jokes, het voor schut
in die hij maanden geleden met de kop vol
zetten ... is mooi meegenomen. Dat tot
dromen verliet. In glorie, jawel, maar wat
slot het Amerikaanse gezin met zoveel
heeft hij bereikt ? Noppes.
hartstocht, als een heilig huisje wordt
voorgesteld, nou ja, neem het erbij.
"Aguire" speelt zich af in de 17° eeuw;
P.S. Dat we het verhaaltje niet prijs
verovering van gebieden en autochtonen.
geven, vind U wellicht doodnormaal.
"Fitzcarraldo" , 20° eeuw en een economisch!
stap vooruit ; exploitatie. Als Fitzgerald
PVDE
vervolg van pag. ?
Peter Daeninck nam als reglementair verkozen FK-voorzitter en in navolging van de
vraag van de Sociale Raad tijdens de mooie
zomer deel aan de vergaderingen van de
commissie "ter reactualisering van de
dienst Studentenactiviteiten". Deze verbazingwekkend ijverige commissie die zich
behalve aan het misdrijf "formuleren van
voorstellen" aan niets heeft schuldig gemaakt, viel snel in ongenade van enkele
FK-ruiters.
Wanneer Peter Daeninck in oktober jl. om
"persoonlijke en studieredenen" zijn ontslag als FK-voorzitter vroeg, werd het hem
geweigerd. Ontslag wordt immers niet gevraagd, het wordt geëist en gegeven. Daartoe riep ex FK-voorzitter Freddy van Lancker dan ook een algemene vergadering samen
met als belangrijkste agendapunt de bespreking van een door hem en enkele van
zijn companen ingediende "motie van wantrouwen" tegen Peter Daeninck.
Zelfs wanneer men alle bedenkingen omtrent
de zedelijkheid van een dergelijke procedure achterwege laat, moeten toch de volgende zaken opgemerkt worden: de wijze
waarop deze algemene vergadering van 25/10
werd samengeroepen is in strijd met de
artikelen 22 en 27 van de FK-statuten,
het overeenkomstig art. 22 voorgeschreven
kworum was niet bereikt (slechts 57,5 %
van de studenten waren aanwezig, en de
kworumverlagende voorwaarde van hoogdringendheid kan moeilijk voldaan genoemd worden). Bovendien werden niet'alle kringen
tijdig uitgenodigd.
Het zijn dan ook deze opmerkingen die de
basis waren van de verbolgen brieven van
drie kringen (Germania, Politeia en Filosofische kring).
Over de inhoud van de motie willen wij
alleen nog het volgende kwijt: het feit dat
reter Daeninck niet gemanuateerd was door
de algemene vergadering van zijn FK was en
is qeen enkel bezwaar. Hij zat daar oo
uitnodiging, en voor uitnodigingen zijn
bij ons weten geen mandaten noch speciale
toelatingen vereist.
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4 oktober jl., halftien 's avonds: drie
heertjes stappen de Brug binnen en nemen
een hele resem brieven en papieren van het
FK mee. De altijd- en alomaanwezige Hans
Blok bemerkt en herkent hen: de heertjes
waren de reeds genoemd Miquel Stevens en
Freddy Van Lancker en het beheerraadslid
Stanny Ossieur, drie beruchte piloten van
het FK-eskader.
Bevreesd voor het onweer van de structuurhervorming, pikten zij nog voor het neerstorten de zwarte doos mee. Of dit avondlijk bezoekje nu ja dan neen als diefstal
moet bestempeld worden is een overbodige
en gepasseerde discussie. Belangrijk zijn
de intenties van zo'n operatie: drie leden
van het dagelijks bestuur van het FK wensen
door het ontvreemden van belangrijke papieren de verdere werking ernstig te bemoeilijken. Drie leden van het dagelijks bestuur van het FK zijn zo a-politiek en
zo bekommerd om de belangen van de studenten, dat ze hun eigen brieven moeten wegmoffelen.
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SCHA NDA U
Het is niet de taak van Schamper preekstoelen te bestijgen en aan de blatende kudde
te vertellen wat hen te doen staat. Wel
wordt het tijd dat de studenten en de kleinere kringen eens bewust worden van wat
er om gaat onder die sluier waarvan wij
zonet het eerste tipje hebben opgelicht.
De vraag rijst, of.dergelijke "belangenverdedigende en a-politieke" verenigingen als
het FK nog wel recht hebben op het vertrouwen waarop zij zo grootsprakerig aanspraak
maken.

