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Vorige week donderdag, 25/11, werd de
Geuzenprijs uitgereikt.
Niet aan Schamper,
noch aan haar lezers, maar aan Maurice De
Wilde en Jeroen Brouwers.
Een voldoende
reden dus om naar de Gentse opera te
trekken en naar het waarom van de keuze
te peilen.
De Geuzenprijs, zo vertelde ons een organiserend 't Zal Wel Gaan, is bedoeld als
"een hommage aan signalen van het kreatief
vermogen van de vrije, kritische geest en
als bijdrage tot de uitstraling van een
volwassen, ongekomplexeerde vrijzinnigheid”. Deze Geuzenprijs werd drie jaar
geleden voor het eerst uitgereikt aan
Johan Anthierens, toen Knack-columnist,
nu hoeder en menner van Vlaanderens enige
en daarom grootste satirische weekblad
"De Zwijger”. Uitvinders van deze Geuzenprijs zijn 't Zal Wel Gaan en haar oudKent u Bert Popelier? Dat is een gat in uw
kuituur. En als u heel diep in dat gat
kijkt, wat ziet u dan? Een dichter, dat wil
zeggen iemand die niet horizontaal kan
schrijven. Deze man loopt momenteel zowat
alle redakties van de Vlaamse media plat
om zijn nieuwste boek te promoten. Dat
kunstwerk draagt de verheven titel 'Gaarne,
mijn beest’ j het is een bibliofiele uitgave, lees: weinig exemplaren voor heel
veel geld. De schepper van dit curiosum
kwam zich aanmelden voor een interview met
(Toestel en) dit demokratisch blad en dat
zonder ons de tekst te bezorgen. We konden
met het boek wel even kennismaken op uitleenbasis, de rest zou de Poëet zelf wel
vertellen. Tenslotte was het niet voor hem
maar wel voor ons een eer om met deze 'vrij
zinnige auteur van formaat’ zoals hij zichzelf aan de telefoon (aan wie?) voorstelde
een gesprek in dit blad te hebben. Zoiets
werd natuurlijk zeer Schamper afgewezen.

De man "voor wie de
prijs uitgevonden
werd” , zoals hij
het met alle bescheidenheid wist uit te
drukken , had het
nochtans niet over
die prijs maar vooral over z U n 'De
Zwiicrer' .

Dergelijke bomen geef je geen interviews.
Laten we de katholieke pers voor een keer
gelijk geven. Bertje interviewen? Niks van.
Popeliertje omgehakt. Zo gaat dat met ijdele kruinen. Doen voor groen? Gaarne, mijn
beest!

Deze week de derde aflevering over de
Gentse vrije radio's.
Wat voorafging : vrije radio is geen
'nieuw' verschijnsel. We hebben een
ganse evolutie achter de rug van zeezender tot strijdzender. De stadszenders
zijn relatief nieuw, de oudste zijn
nauwelijks 2 jaar in de lucht. Deze
week : de 100 FM-band met One, Superstar,
Toestel en Onyx.

ter d o o c
De Nationalistische Studenten Vereniging
wil alweer, zoals de gewoonte het vergt,
toetreden tot een konvent om op die manier
subsidies te trekken van deze universiteit.
Discussies laaien weer op.
Schamper wil al een pak discussies vermijden door aan te tonen met wel vlees
we in onze kuip zitten. 'Dood aan de
linkse' : derde pagina.

De overhandiging van een geuzenprijs gebeurt dan ook feestelijk, ludiek en stijlvol. Feestelijk en stijlvol was in elk
geval de zaal. De redoutezaal van de
Gentse opera, de "bonbonnière van le tout
Gand”, is een prachtig stuk barokke, bombastische schoonheid. Het was daar dat

presentator Johan
Anthierens de aanwezigen - en dat waren
er nogal wat - verwelkomde en zijn
ervaringen van drie
jaar geusschap uit de
doeken deed. Anthierens had zijn best
gedaan zijn kledij
aan de zaal aan te
passen , maar zijn
.vermoeide gezicht
verraadde een lusteloosheid die we van
hem niet gewoon zijn.

"Het is een vrij pervers boek, de katholieke pers in dit land zal mij doodzwijgen
vrees ik en ook bij De Morgen zal ik ze
eens in hun kloten moeten stampen voor ze
bougeren”, zo meldde de Popelier uit de
hoogte.

ra d io

ledenbond. Het in 1852 gestichtte 't
Zal Wel Gaan verenigt naast de mannen
tegen sexisme die nog een erectie kunnen
krijgen, tevens de "vrijzinnige, Vlaamse
en progressieve studenten te Gent", 't Zal
Wel Gaan verkoopt zichzelf tevens als
patenthouder van de 't Zalleriaanse levens
houding, die volgens de uitgifteprospectus alles te maken heeft met "een niet
aflatende zelfrelativering en een -vaak
genadeloze kritiek tot alles wat dogmatisme en starheid vertegenwoordigt".

Terwijl hij om de
drie a vier zinnen
zijn, vergeleken met
de andere sprekers ,
eerder slordige voorb

m
Film op het kleine scherm : het eerste
gay-video-festival.
Debat over film : in de vooruit met Roel
v'an Bambost n Huys, Dauw en Temmerman.
Een detectievereeks door het VTK.
Brittisch rock-films met een rock-filmmuziek-fuif.
Keetje Tippel in Rex.
Calypso sterft in Venetië.
Dat en meer fraais op vierde pagina.

re c h t
De rechtsfaculteit is hervormd. Een
nieuw studiepakket werd zorgvuldig
uitgebalanceerd en met veel fraaie
intentieverklaringen op de student
losgelaten.
Rechtsstudenten gingen eens na waar
het 'nieuwe' hem inzit, en wat er
overblijft van de 'intentieverklaringen' van een al lang weggepromoveerde commissie. Pagina 2

reiding uit zijn handen liet vallen, vertelde hij over ons Vlaanderen, waar je "alleen
puin kan ruimen als je er niet onder bedolven wordt" , waar satire brengen onmogelijk
wordt want ”rie bodem zelf is van satire
doortrokken” . Wanneer De Zwijger dus iets
dat De Zwijger geen satire brengt , moeten
ze hun mond houden, want al o Vlaming kunnen
ze toch niet weten wat satire is.

mist, ligt dat niet aan De Zwijger, maar
wel aan Vlaanderen: wanneer lezers beweren

Heel fier werd Anthierens wanneer hij ons
kon melden dat De Zwijger eindelijk aan een
proces toe is. Proficiat, Johan, en vergeet
aan de rechtbank geen attest van moed en
zelfopoffering te vragen.

Na deze nogal lange en -het moet gezegdnogal knap ineengestoken publiciteitsspot,
ging men over tot de orde van de dag , de
reden van de avond : het uitreiken der prijzen. Eerste laureaat was feestvarken Maurice De Wilde , de "bulldog van de buis" ,
bekend van zijn monumentale "De Nieuwe Orde”
reeks.
De Wilde, die "een volk van ziende
blinden een onzichtbaar verleden voorspiegel
de” , kreeg een minutenlange ovatie.
De
prijs werd hem uitgereikt om zijn zin voor
Vrij Onderzoek en "zijn niet aflatende inspanningen om de waarheid kenbaar te maken".

Dat het laatste terecht i s , bleek meteen
uit De Wildes dankwoord.
De Wilde, die met
de Geuzenprijs op zijn 59ste reeds aan zijn
tiende prijs voor zijn televisiewerk toe is,
had het langdurig over de disputen over de
inhoud van de nieuwe orde. Goochelend met
namen, data en plaatsen, bewees hij nog maar
eens hoe groot zijn gehechtheid aan de
waarheid wel is. Vrij saai dus, maar wel
interessant.
Slechts in de laatste minuten
van zijn speech ging hij over op geuzenklap.

In een vrijzinnige akte van geloof , beloofde hij te zullen zwoegen tot hij er bij
neervalt.
Tweede laureaat was een Nederlander en een
afwezige; Jeroen Brouwers is zijn naam en
hij kreeg de prijs voor zijn dubbele rol
als promotor van de Vlaamse literatuur en
als groot vijand van "de bekrompenheid,
het provincialisme en de paapse domper die
men in Vlaanderen over de kreativiteit
pleegt te schuiven".
Schrijver Brouwers
diende tevens als symbool, 't Zal Wel Gaan
wou met de uitreiking van deze prijs eens
afrekenen met de volkomen onjuiste mythe
als zouden Vlaamse schrijvers geen Nederlandse literaire prijzen krijgerv
Johér
Van De Maele somde een vrij indrukwekkende
lijst van in Nederland gelauwerde Vlaamse
schrijvers op en bekende meteen dat 't Zal
Wel Gaan deze kwalijke traditie wil kpro"

Na de uitreiking der prijzen was het de
beurt aan één van Vlaanderens betere
barden : Wannes Van De Velde mocht een stukje volkscultuur brengen en kweet zich op
traditioneel saaie wijze van deze taak.
Meer verlichting bracht dan ook de blitzaktie van enkele ” 't Zal Kuikens".
In
een motie eisten zij onder andere "dat het
theater De Brakke Grond wordt omgebouwd tot
het enige echt symbolische Belgische huis
op Nederlands grondgebied : een abortuskliniek” .

BRANOJt CCBIUST IN A Z

7 1 IAAIR

Zeven jaar studeren voor een doktersdiploma wordt met twee jaar uitgebreid als
minister Dehaene zijn zin krijgt.
Op het erste zicht tegen de zin in van
de student geneeskunde . De geneeskunde
faculteit kwam trouwens massaal de straat
op, 500 witjassen op de fiets.
Maar het vuur is eruit. De geneeskunde
faculteit legt zich schijnbaar neer bij
de ministeriele ola.inen om twee jaar stage
bij de zeven jaar studie te voegen.
Een 'prikactie' tijdens een bezoek van
Dehaene aan Gent kon nauwelijks 6 studenter
op de been brengen. Een schril contrast
met de fietsenstoet. In de geneeskunde
wil men afwachten tot de minister een

besluit heeft genomen. Maar er ligt
meer onder deze façade. Een prestigestrijd is uitgebroken tussen de Vlaamse
Geneeskundige Kring en de linkse tegenhanger ervan : Mordicus.
De Vlaamse Geneeskundige Kring kan op
een veel ruimer publiek rekenen en trekt
deze k-art dan ook volledig. Mordicusvertegenwoordigers worden niet toegelaten op vergaderingen, de Kring regelt
wel alles.
We worden langzaamaan gewoon aan dit
gepolitiseer maar het spijtige van de
zaak is dat het slachtoofer nu de geneeskunde-student is. Het standpunt van de
Kring ‘afwachten', is weinig combattant.
De Kring wacht af. De minister beschikt.

curriculum hervurmt

___________ ANDER

fl een eerste evaluatie van de 'curriculum
hervrming' van de rechten (schamper 156)
werd al vlug duidelijk dat de kommissie,
die met de hervorming belast was en er 12
jaar mee bezig is geweest, vauit een volledig tegenstrijdige basisopstelling vertrokken was: ontplooiing van individu en
maatschappij door behhersing van individu
en maatschappij.
Hét middel bij uitstek om tot die beheersing te komen vond men in de rechtstechniek. En hoewel het ontwerp-eindverslag
van februari 1970 zelf inzag dat " het

MAAR

Het lijkt me evident dat , als je wil bekomen dat studenten hun eigen vakken kritisch
benaderen je de gedoceerde stof moet laten
samengaan, zelfs verweven met kritiek en
skepsis.
Je moet telkens weer opnieuw dat rechtssysteem terug plaatsen in zijn historische en
sociologische kontekst. Maar daar is nu nog
steeds geen sprake van. Het is eerder zo
dat een twee of driehonderd bladzijden lang
boek over positief recht vooraf gegaan wordt
door één of zelfs een halve pagina rechtsgeschiedenis. En dan zeggen dat " de stu-

louter aanleren/van de rechtstechniek zinledig en zelfs anti-maatschappelijk is "

(p4) werd in schamper 156 gesteld dat de
dit jaar effektief doorgevoerde hervorming
nét die anti-maatschappelijkheid in de hanc
zal werken. Tot zover deel 1.
Ons resten nu nog 2 zaken.
Vooreerst na te gaan hoe de kommissie hoopte haar hervorming- naar -meer-maatschappelijke-engagement-toe in de praktijk te
brengen en vervolgens wat van deze dromen
werkelijk terecht is gekomen.
Zoals gezegd was het voor de kommissie
duidelijk dat de rechtstechniek alléén niet
kon zorgen voor een kritische rechtsstudent
Er was méér nodig. "Gezien het inzicht in

dent derhalve, bij de studie van de konkrete
normen bestendig de kennis zal aanwenden
die hij tot dan toe heèft opgedaan

" (p8
kommissieverslag) is een al te gemakkelijke
oplossing. Struisvogelpolitiek.
Tot zover de principiële kritiek.
Dan komt het er nu nog op aan te kijken wat
er effektief is doorgevoerd.
Wat is er veranderd ? In de eerste kandidatuur is 1 vak verdwenen : wereldliteratuur.
In de plaats van prof. Vandamme die Inleiding tot de Wijsgerige Stelsels doceert.
In de tweede kandidatuur is één vak verdwenen, Romeins Recht terwijl Natuurrecht
en Rechtsfilosofie werden samengevoegd.
Kwamen hier in de plaats (4 vakken ):
het recht de kennis verondersteld van de
feitelijke verhoudingen, in funktie van de- Boekhouden, Hedendaagse Politieke geschiewelke de normen staan verondersteld de ken- denis, Algemene Inleiding tot het Belgisch
nis vna het recht , een kennis van de maat- Publijkrecht, De Grote Hedendaagse Rechtsschappelijke verschijnselen die leiden tot stelsel met inbegrip van hun rechtsterminologie.
het ontstaan van de rechtsnormen en de in
het kader van die normen uitgewerkte tech- Twee bemerkingen: vooreerst is het mooi
niek .1
1 (p 4)
te dromen van maatschappij-kritisch onderJe mag dit gerust een realistische houding wijs maar als onkritische professoren zonoemen , een gezond en redelijk uitgangs- als Van Meerhaeghe en Ghijsbrecht ongepunt, dat maar al te veel miskend wordt in moeid gelaten worden kan dat nog wel een
de Paleizen van Justitie. De bedoeling van paar jaartjes op zich laten wachten.
de kommissie was, nu men eindelijk klaar
:ten tweede is het doel wel
zag in zoiets als 1 een juridisch- pedago- mooi maar de middelen ertoe zijn het veel
gisch principe ', woorden om te zetten in
minder. Waar men nu voor opteert is, wat de
daden, of liever: in programma's, struktu- tweede kandidatuur betreft een poging om
ren en metodiek.
kritische studenten te vormen door verhoogVolgens de logika van haar bevindingen be- de studiedruk.Men denkt dus dat studenten
slistte de kommissie dan ook dat de studie kritischer worden naarmate ze meer stof
krijgen. Da's op zijn minst nogal kortzichvan de m-atschappelijke verschijnselen
tig. Het enige , vrijwel zekere resultaat
vóór die van de normen moest komen ( in
die zin logisch, dat men eerst de fundamen-| is dat ze sneller naar repetitieburo's lopen en daar leert men alles behalve een
ten legt en dein pas de bakstenen bovenkritische metode.
haalt.)

________COTTENJE

MEZELF !

striptease van een verwilderde huisvrouw:
Als ik me goed herinner heeft Germaanse vogeef toe, het zou charme hebben was het
rig jaar vier schrijvers uitgenodigd om een
lezing te komen geven: Geeraerts, De Coniet dat er bomen moeten sneuvelen om deze
ninek, 't Hart en als (nogal ontgoochelend)
dame aan haar spiegelend papier te helpen.
hoogtepunt WF Hermans. Het lijstje mag er
De ergernis omtrent Mireille smolt, werd
zijn en het liet veel goeds vermoeden voor
medelijden, ekologisch verdriet om al dat
de toekomst.
papier...
Maar wat nu? Voor het nieuwe jaar werd als
Want véél erger was de verbluffende matheid
eerste gast(e) Mireille Cottenjé ingehaald
en dat komt na Hermans toch nogal hard aan. van de ’aanwezige’(?) germanisten in spe.
Zelden in de geschiedenis van de mensheid
Jagger waarna Marva, zoiets.
werden op zo ’n korte tijd zoveel schaapWoensdag 24 november sprak Mireille dus
achtige vragen door een auditorium geseind:
voor een goed gevuld auditorium D. Uitgehoe vindt u een titel? hoe een kaft? vindt
nodigd door Germania was het uiteraard onu het niet gênant om zoveel intiems over uvermijdelijk dat ze, eens gezeten ende inzelf aan vreemden toe te vertrouwen? (Dat is
geleid, prompt over zichzelf begon te prajuist de muffe bedoeling van elke exhibitioten - was zij immers niet geafficheerd als
nist, liefste vraagstelster!) Ook de iets
autobiografe? Wel dan! - , over de kindermeer kritische vragen ("zal u ooit een boek
tijd van Mireille (zijzelf natuurlijk), de
schrijven dat niet over uzelf gaat?" waarop
dagboeken van Mireille, de vaderliefde, de
meteen het hartverlammende antwoord: "ik denk
tropenliefde, de kinderen van Mireille, de
het niet. ") werden met de tutter in de mond
lieven, de boeken, de keuvers(covers), de
gesteld. Waren dat de toekomstige leraars,
titels van Mireille, over haar creatieve
juffen joernalisten, auteurs, proffen litefase, haar zwangerschappen, ...zesendertig
ratuur? Of had Germaanse slechts het regiinvalswegen tot steeds dezelfde kern: het
epicentrum ik, het middelpunt ik, Mireille, ment Flair- en Storyiezers afgevaardigd en
waren ’de echten' niet komen opdagen (uit
klokhuis van deze planeet en omstreken.
zelfrespekt bijvoorbeeld)?
Aanvankelijk vond ik ze steeds irritanter
Wordt er in die fakulteit nooit nagedacht
worden: zoveel onzin, zoveel nonsens, Miover de schrijver en zijn plaats in de maatreille toch! Maar dat is haar goed recht
natuurlijk - tenslotte is niemand verplicht schappij, wordt er nooit gesproken over de
sociale, politieke relevantie van de auteur,
(maar het wordt ook niet verboden, en dat
om maar iets te noemen? Is het omdat Mireilis bijna erger) om zulke onthutsende simplismen te komen aanhoren. En betaald wor- le zeer sluw en zeer doorzichtig alle inden om aan een bende makke lettervreters je dringende kritiek op voorhand trachtte te
navel te tonen, het is altijd meegenomen in, pareren dat de Germanen e.a. lettervreters
slechts pruilende kleutervragen durfden stel
deze magere tijden.
Mijn houding jegens Mireille werd dus mil- len? Zullen het deze mensen zijn, die zich
der, zeker toen ze met aandoenlijke bewon- door een van eigenliefde hikkend Vlaams
dering spral over Simone de Beauvoir (zij
1meisje al voor schut laten zetten, die later
literaire kritieken gaan schrijven? Met welis een.. .filoso'oohfe!) en met goed geakteerde pseudo-onverschilligheid afstand nanri| ke maatstaven? De kleur van de kaft? De
lengte van de titel? Borstomtrek van de auvan de scherpe perskritieken die zij wel
teur?
eens mag ontvangen. Schattig, echt.
Niemand had waarschijnlijk anders verwacht Dat Mireille borg zou staan voor een avondje
dan dat haar literair credo er een zou zijn, 'uiterste eenvoud’ en een minimum aan zinvan verpletterende onbenulligheid, van han- volheid, daar waren we tamelijk gerust in.
dig verpakt exhibitionisme en artistiek on-j Maar dat ze in deze discipline's door haar
vermogen, dat kunnen wij allemaal nog velen] publiek zou overtroffen worden, dat was wel
dé verrassing.
in deze permissieve tijden. De eenzame
fa
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BETERS____________

In die optiek legde men al grosso modo het
schema van de rechtsstudie vast: in de kandidaturen sociologie, wijsbegeerte, ekonomie
psychologie, logike en geschiedenis ( de
grondslag dus) en in de licentie^ : recht
en rechtstechniek.

Nu ligt de kritiek op dit voorstel voor de
hand . Het kommissievoorstel heeft er alle
schijn van dat het resulteert uit een oorspronkelijk en volledig herdenken van de
rechtsopleiding. Maar daar is niets van aan.
Wat de kommissie voorstelt komt eigenlijk
neer op het bestendigen van de status quo
in de rechten. Het is namelijk traditioneel
dat de beide kandidaturen zich uitsluitend
richten op 'algemene ' vakken. Dat stamt noc
uit de (1angvervlogen) periode dat de rechts
fakulteit nog niet onafhankelijk bestond
maar geintegreerd was in die van Letteren
en Wijsbegeerte . Toen zaten rechtsstudenten , filosofen en historici voor vrijwel
alle vakken samen in de kandidaturen.
Van deze erfenis kon deze kommissie echter
geen afstand doen hoewel dat hoog nodig is
(maar ook meer tijd, energie en hervormingszin vergt ). Dat een verdergaande hervorminc
nodig is kan iedereen (en in de eerste
plaats de rechtsstudent zelf) afleiden uit
het verloop van de 5 jaar durende studies:
de beide kandidaturen zijn (door hun verscheidenheid) hoogst interessant en aangenaam maar de licenties betekenen voor velen een kater, beestjes om je heen.
Men veronderstelt de grondslagen van het
recht als gekend en richt zich verder alleen op positief recht en rechtstechnieken
zonder meer. Als het na 3 jaar je strot
uitkomt mag je gelukkig zijn : je reageert
er tenminste nog op. Van zo'n 'houtekop'
heeft de kommissie blijkbaar geen last gehad want alles werd bij het oude gelaten.
En juist in dèt aspekt van de rechtsstudies
zat, en zit nog stedds de mot.

Hoe kan men kritische en maatschappelijk
geëngageerde mensen vormen door ' fundamentele ' en maatschappijkritische vakken van
de eigenlijke rechtsstof af te zonderen.
Men gaat er zlfs van uit dat er eerst kritisch moet worden nagedacht en pas daarna
de stof volgt waarvoor die kritiek eigenlijk bedoeld was . Nogal onlogisch niet ?

Over de licenties willen we enkel dit kwijt
De enige serieuze hervorming die daar is
doorgevoerd is die van het laatste jaar, de
derde licentie. Daar had men tot voor de
curriculum-hervorming de keuze tussen een
vrije richting en een aantal gebonden richtingen. Op het onderscheid tussen die twee
richtingen en de soorten gebonden richtingei
die er waren gaan we niet in. Dat is ook m.
niet meer nodig want alles werd er opgedoek’
en vervangen door één verplicht richting rv.*•
met daarin een aantal keuzemogelijkheden.
Resultaat is dat alla vroegere gebonden
richtingen ook nu weer (door die keuzemogelijkheden) kunnen gevolgd worden. OF nee,
toch niet alle. Eén richting werd simpelwei
nerleid tot één vak. NI. de rechtshistorische richting. Het heet nu dat je één vak
nag kiezen uit een rechtshistorisch of
rechtskritisch pakket.
Het feit dat deze richting herleid werd tot
één fakultatief vak en ook dat een rechtskritische kursus eveneens fakultatief wordt,
bewijst de pijnlijke afgang van de hervorming. De motivatie voor die herleiding was
o.a. dat de rechtshistorische richting de
laatste jaren hoogstens nog één è twee belangstellenden trok. Maar dat zegt meer over de inhoud van de 1icentiekursussen dan
over de belangstelling van de studenten.
Trouwens de man die de rechtshistorische
richting het stort opkeild, prof. Senelle
(op het ogenblik van de misdaad dekaan),
staat nu niet onmiddellijk bekend als een
gezaghebbend, laat staan, kritisch wetenschappelijk vorser. Hij kreeg zijn hooglerarenpostje door politieke ruggesteun
en niets anders) en sleet hier verder gewoon zijn broek ( en niets anders). Hevig
akademisch protest tegen zijn'hervorming'
werd weggewimpeld.
Het feit dat de meest kritische vakken van
de drie 1icentiejaren nu als toetje helemaal
achteraan de lijst komen , zegt genoeg.
Maar als het toch nog niet duidelijk is willen we even helpen. De curriculum-hervorming heeft geen zier veranderd, de kritische
rechtsbenaderino is een flop, een intentieverklaring, maar dan één die men vlug weer
heeft ingeslikt en na vijf jaar levert de
universiteit opnieuw een jurist af die met
rechtstermen gooit en fysische, maatschappelijke en (vooral) individuele verschijnselen beheerst.
Nog maar eens een reproduktie van wat de
kommissie plechtig beloofde te zullen veranderen en waar ze 12 jaar met 10 man op
zwoegde (?). Zoiets schrijft U ook. Van
twaalf tot halféén, bij een koffietje in
De Brug.

WETENSCHAP_________

TE KOOP

Onze bedoeling is een brug te slaan tussen
enerzijds onderzoekers (studenten en wetenschappers ) en anderzijds allerlei buurtmilieu-, vakbondsgroepen en andere aktieén werkgroepen .
Dit houdt in dat deze groepen met vragen bi;
ons terecht kunnen.
Wij zien de funktie van de wetenschapswinkel echter ruimer dan enkel een soort doorgeefluik of toonbank.
We willen erop toezien dat de vragen relevant zijn , zowel t.a.v de vraaggroep (het
resultaat van het onderzoek moet een aktie
of werking ondersteunen), als t.a.v een
breder mmatschappelijk geheel ( het onderzoek moet een progressieve verandering beogen ).
Wij willen via de wetenschapswinkel andere
vormen van onderzoek en studiewerk aan de
universiteit stimuleren.
Op lange termijn willen wij op die manier
bijdragen tot het bevorderen van de discussie over ' de wetenschap en de samenleving'
in de akademische kringen en daarbuiten.
In deze periode waar de mogelijkheden tot
progressieve maatschappelijke veranderingen steeds meer beknot worden lijkt ons
dit opzet zeker niet overbodig.
Wil je binnen het geschetste perspektief
een thesis of jaarwerk maken , dan vind je
hierbij misschien wel een onderwerp dat je
boeit.

Op dit ogenblik zoeken wij:
- een student(e) ekonomie om een werk te
maken in verband met de kosten-baten analyse van een huisvuil verbrandingsoven in
Oost-Vlaanderen. Deze vraag komt van een
plaatselijke milieugroep.
- een student(e) sociologie ,pers en kommunikatie, kriminologie, ... om een thesis
te maken in verband met geweldpleging op
vrouwen. Deze vraag komt van Vluchthuis
Gent.
- een student(e) psychologie , sociale agogiek, sociologie of moraal om een onderzoek te doen naar de houding van gezondheidswerkers t.o.v. homosexualiteit.
Deze vraag komt van GOC.
- een studenten, afgestudeerden ekonomie
of financieel recht om samen met Netwerk
zelfhulp Vlaanderen de mogelijkheden te onderzoeken van een alternatieve spaarkas.

Geïnteresseerden kunnen kontakt opnemen met
de Wetenschapswinkel: elke dinsdag, woensdag en donderdag tussen 16 en 20 uur.
Uiteraard kunnen zij rekenen op medewerking
samenwerking en materiaal van de vragende
groep en ...
de wetenschapswinkel.
Adres : Ter Platen 26, Gent
tel. 23 97 43
Permananties: dinsdag woensdag en donder?
dag van ... 16 tot 20 u.

TER DOOD
{melodie De Blauwvoet)

dood al wat links is

QUOD BRAT DEMONSTRANDUM
De hiernaast afgedrukte folksongs circuleren dezer tijden driftig door Leuvense
studentenhanden. Ze werden rondgedeeld op
de TAK-betoging voor amnestie van 17 november jl. Distributeurs waren enkele notoire NSV-leden, die in een pamflet dat naar
aanleiding van de heibel rond en na de
bewuste betoging door het KVHV (Katholiek
Vlaams Hoogstudentenverbond) werd uitgegeven, werden omschreven als "enkelingen
die reeds jaren in Leuven actief zijn
en die met lede ogen (en opgekropte woede)
hebben moeten aanzien hoe enkele extreem
linkse beroepsagitatoren ongehinderd en
met de steun van de ASR-verantwoordelijken
geweld (terreur) gebruiken tegen organisaties die de marxistische agitatie aan de
KUL aan de kaak stellen".

In hun tijdschrift "De Branding" (voorheen
"Signaal") kan men maandelijks theorieën
lezen over het chaosverwekkend en verderfelijk karakter van de democratie, over de
noodzaak tot bescherming van de volksaard
of de grote voordelen van een oligarchie
van de élite, evenals vaak vrij bombastische scheldpartijen tegen de BRT ("weg
ermee"), de vakbonden, de partijen, de
linksen en andere zo snel mogelijk te
vernietigen instituties.

Lr. Gent kennen wij het NSV vooral als organisator van pro-apartheidsmeetings en antimarxisme-dagen. Een grote onderscheiding
verdiende het NSV tevens als debattenverstoorder en stakingsbreker. Drie jaar geleden vonden enkele NSV-ers het zelfs nodig
om studentenbeheerder Dirk Vereeken in
elkaar te slaan toen deze het studentenhuis
verliet. Tot troost van een gewonde Vereeken distancieerde het NSV zich snel van
deze enkele-mans-actie. Het Politiek Konvent vond toen en vrij terecht dat het incident zwaarwichtig genoeg was om het NSV als
lid te schrappen. Sinsdien dient het NSV
elk jaar één of meer nieuwe toetredingsaanvragen in.

De "Nationalistische studentenvereniging"
of botweg NSV, die als "enige studentenorganisatie resoluut tekeer gaat tegen de
linkse infiltratie aan de universiteiten",
is een vrij jonge organisatie. Het NSV
is het beruchte resultaat van een scheuring
binnen de Antwerpse KVHV-afdeling. Van
meet af aan werd de leiding van het NSV
waargenomen door allerlei in extreemrechtse kringen beter bekende figuren. Zo
herkent men onder andere bindingen met de
fascistische privé-milities VMO en Voorpost
met Were Di, met de Zuid-Africa-lobby rond
Deze soms wel eens met vlaamse groeten
Protea en met het Vlaams Blok (wanneer het
NSV volgende week in een recht van antwoord ondertekende toetredingsaanvragen zouden
een heel goede beurt maken in de prijs voor
om bewijzen vraagt, willen we graag ons
de meest schijndemokratische organisatie.
arsenaaltje met namen en hoedanigheden
bekendmaken). With a little help from
In onze zusterstad Leuven is het NSV het
their friends en via een tactiek die er in
stadium van de toetredingsaanvragen reeds
bestond zich als nette Vlaams-nationaal
voorbij. NSV is daar geen folklore meer,
voelende studentenorganisatie in de cammaar een door de akademische overheid steeds
pussen te integreren en tegelijkertijd de
meer getolereerd instrument tot het mondandere Vlaamsnationale studentenorganisadood maken van de studenten. Wanneer het
ties (VNSU, KVHV, ...) binnen te sluipen,
NSV tracht het anti-militaristische Onkruit
is het NSV erin geslaagd zich uit te bouwer de werking onmogelijk te maken, is dat geen
tot een goed gestructureerde organisatie
onderdeel van kat en muis spelende extremen,
met kernen in de belangrijkste Vlaamse
maar een vrij ernstig symbool van een door
steden (Gent, Leuven, Brussel, Antwerpen,
de nettere rechterzijde nogal goed onthaalde
Hasselt en niet te onderschatten deel van
haatcampagne tegen alles wat links is of
de West-Vlaamse en Limburgse colleges).
er ook maar lichtjes naar ruikt.

De 100 FM-band is vrij populair in radioland. Vier lokale zenders die naam waard
vinden we erop terug. Daartussen een
weinig appetijtelijk moesje van buurt- en
straatradio's.

VRIJE
RADIO
seven
Op de 100 FMband vonden we vroeger radio
Seven, de naam zegt het al een beetje :
een radio met zeven koppen, ontsproten uit
het commercie-geile brein van een reclamejongen.
In de zeven grootste Vlaamse steden wou
men een radio epstarten die harde reclame
kon uitzenden. Op die manier zou men de
grote ondernemingen aantrekken, die het
natuurlijk véél gemakkelijker vonden om .
met één radio te onderhandelen dan in elke
stad met een ander niemendalletje te moeten
marchanderen.
Maar Seven stoorde o.a. Hilversum 4 en
ging voor de bijl. Drie weken geleden werd
Seven opgepakt.

Superstar, gestart met veel enthousiasme
leed aan herfstmoeheid : een volwaardige
ploeg medewerkers bleef een wensdroom en
men zocht versterking bij de buren.
lacho One, bemerk alweer de fantastisch
originele benaming, begon als een iemenlalletje met een zéér sterke zender. Eigenlijk volledig gedragen door twee mensen
.waaronder Brun Heyndrickx, zoon van
:oxicolooo Hevndrickx) was het zowat de
imqe zender waar n^et voo- de microfoon
'9luid werd : men had er eenvoudig de medewerkers niet voor. Veel nonstop-banden

VRUE
RADIO
one
met evenveel moderne funk en disco, maar
programma's kan je zoiets natuurlijk niet
noemen. Radio One leed aan bloedarmoede
en ging versterking zoeken bij de buren.

En zowaar, o d een mooie avond vonden
One en Superstar elkaar. Een fraai
huwelijk dat nog steeds door andere
Enkele dagen later duikt op precies dezelf- Gentse
radio's, die met dezelfde bloedde, vrijgekomen, golflengte een ouwe verarmoede kampen, met afgunst werd bekeken,
trouwde op : het duo Radio Superstar en
een mariage de raison, om niet te
Radio One. Een netwerk van ondoorzichtelijke mèar
radio's, op het eerste zicht. Want schamper zegggen,dat het van moetens was.
Noch Radio One, noch Radio Superstar konzocht en vond dat...
den met zo'n klein medewerkersbestand de
uren vullen. Men zond nu gezamelijk uit
op 102.2, maar dat was verre van een
comfortabele golflengte: geprangd tussen
de concurrenten GO en Caroline én daarbovenop klachten van de buren die hun
televisietoestel gestoord zagen.
Het verdwijnen van Radio Seven op 100 FM,
en het vrijkomen van deze frequentie was

VRIJE
RADIO
superstar

Radio Superstar werd opgericht door Gentse
Superstar John Massis. De Vlaamsche Artiesten hadden meteen hun zender, en mooi
Nederlands vierde hoogtij. Maar John werd
het gauw beu, heeft trouwens nooit een
programma gemaakt, en ging bij Radio Superstar weg.

meteen een prachtgelegenheid om van de
moeilijke frequentie Ï02.2 af te komen,
om Radio Seven voor altijd het gebruik
van haar oude golflengte te ontzeggen,
én om concurrent Toestel (100.3 FM) een
beetje te storen. Een prachtzet.
De combinatie One/ Superstar wil semicommercieel uitzenden : dat wil zeggen
dat je, als luisteraar, voortdurend bij
de neus wordt genomen met verdoken (maar
betaalde !) reclame : 'morgen zijn we in
meubelzaak X, overmorgen in viswinkel Y.'
Radio One / Superstar : een gehaaide combinatie met toekomst.

Weg de linksen, weg de ratten
ons behoort de KUL,
ons de centen, ons de zalen,
smijt dat Onkruit in de cel.
refr. Ei, daar komt het Vlaams Front
't NSV en het Verbond
en zij roeoen het oud hoezee
al die linksen weg ermee I
Kijk, wij stormen door de straten,
kampen o d het veld van eer,
eerst vechten, dan pas praten,
nu komt de Vlaamse campus weer.
Wij gaan nu een matchke sjotten
met die linkse hunne kop
met onze laarzen en ons botten,
ja, de pret die stijgt ten top !
't bloed stroomt door de straten
ratten kreperen in de goot,
maar daar zullen we ‘t niet bij laten
al die linksen moeten dood !!!

Aan de voorzitter van het politiek
konvenc van de RUG.
Geachte Heer,
Reeds twee jaar ontplooit onze
studentenvereniging; de Nationalistische
Studentenvereninging Gent, een waaier van
politieke, culturele, filosofische en
sociale aktiviteiten aan de RUG.
(...)

Wij hopen dat U onze toetreding
in een geest van pluralisme en verdraagzaamheid en met de vije meningsuiting voor
ogen, op een objectieve wijze zal naar
voren brengen en ter stemming voorleggen.
Met Vlaamse groet,
Van Can Luc
voorzitter NSV Gent

Ja, daar klonk een stemme krachtig
door onze studentenstad,
en 't Vlaamse front marcheert eendrachtig
al die linksen liggen plat.

VROUW OHTKKT HAAR RIK
In het Universitair Centrum 'Het Pand’
loopt tot 18 december een tentoonstelling
rond de 'eerste generatie meisjesstudenten aan de RUG.'
Al schreef de eerste meisjesstudente;
zich in aan de franstalige universiteit
van Brussel, toch was het voor de Gentse
universiteit al een ganse revelatie
op B decmeber 1882 de eerste studente
te zien opduiken.
Een vreemd fenomeen in die dagen. Gent
was nog volledig franstalig en voor
99, ... mannelijk. Anne-Marie SimonneVan der deersch, wetenschappelijk medewerkster aan het archief van de R.U.G.
heeft zopas een boek uitgebracht over
deze eerste generatie.
In de periode 1882 (eerste inschrijving)
tot 1930 (algemene vernederlandsing van

FM-band : 100.0
aantal medewerkers : 20 a 30
muziek : modern met nadruk op funk-disco.
uitzendplaats : watersportbaan
telefoon : 091 266161
adres : postbus 80 te Gent.
Radio Toestel is één van de oudste zenders in Gent (twee jaar) en er doen
nogal wat mythes de ronde over deze
radio.
Toestel is niét de nazaat van de vroegere
strijdzender Radio Actief, die razend
populair was tijdens de acties tegen
het 10.000 frank inschrijvingsgeld. Wel
zijn een paar Actief-leden terug te vinden bij Toestel, maar daar houdt alles
mee op.
Toestel is niét de organisatie die achter het Gentse magazine 'Metro' zit.
Wel zijn enkele Metro-leden terug te
vinden bij Toestel maar daar houdt alles
op.

VRIJE
RADIO
toestel
Toestel is niét de radio van dagblad de
Morgen. Wel zijn enkele De Morgen-redacteurs terug te vinden bij Toestel, maar
alweer...
Die uitzaaiing is niet zo verwondelijk
als je het aantal medewerkers nagaat
dat Toestel telt : voorzichtige schattingen houden het bij 'ergens tussen de
100 en de 150', want zo precies weet men
het daar blijkbaar ook niet.
Typisch. Radio Toestel is geen radio,
maar een mozaiek van programma's.
De Toestellers moeten geen uren vullen
zoals dat bij bijna alle andere Gentse
radio's het geval is, maar maken 'een
programma'. Toestellers zijn geen dj's
maar 'programmamakers'. Een duidelijk
verschil, en da's ook te horen. Weinig
gelul, een ernstige nieuwsdienst, en een
zakelijke presentatie.
Een ideale zender dus ? Ja, maar dan
wel enkel voor de Toestel-fans : vermits
de Toestellers slehcts een paar uur per
week moeten uitzenden kunnen ze sterk
specialiseren, en het onderste uit de
kan zoeken : een programma voor Turken,
voor homo's, voor scholieren, voor new

de universiteit) waren er slechts 421
meisjesstudenten ingeschreven aan de
R.U.G. die de Belgishce nationaliteit
hadden. Honderdenvijf vrouwen kwamen
uit het buitenland : Polen, Roemenië,
Rusland, Joegoslavië, Bulgarije, Osstenrijk, Frankrijk, Amerika, Spanje en
Santa Dominico.
Elk van deze 526 vrouwen werd opgespoord,
sommige met al wat meer succes dan de
andere. Vooral de buitenlandse studenten
gaven problemen.
Op basis van het boek dat uitkomt in de
reeks ’uit het verleden van de rijksuniversiteit Gent’ werd een tentoonstelling
gebouwd in hët pand, onderbergen nr. 1
open elke dag behalve zondag van 10 tot
17 uur.

wavers, rock-en-rollers, huismoeders...
je vindt het wel bij toestel maar niemand
slaagt erin van 's morgens vroeg tot
's avonds laat te blijven luisteren.
Een mens wil ook wel al eens muziek als
behangpapier maar daarvoor moet je niet
op 100.3 FMzijn.

FM-band : 100.3.
aantal medewerkers : 100 è 150
muziek : zeer typische sound, géén disco,
'vlaams', of plat-commercieel gedoe,
uitzendeplaats : Verlorenkost 17 (coupure)
telefoon : 09'1 24 03 68
adres : postbus 456 Gent

VRUE
RADIO
onyx
Radio Onyx is een nieuwkomer, nauwelijks
één maand oud en duideijk de peut.erziektes nog niet ontgroeid.
Bij navraag weet men niet precies wat
'onyx' wil zeggen. De vrouw des huizes
brengt redding : onyx zou een halfedelsteen moeten zijn. Wacht, ze zal het eens
opzoeken in een encyclopedie.
Radio Onyx is een een familieradio. Dat
Tura en Sommers daarbij horen spreekt
vanzelf. En wat wil een huismoeder ?
Akkordeonmuziek ? Dan krijgt ze accordeonmuziek.
Onyx zendt 18 uur per dag uit met 10
medewerkers ! En daar is men fier op.
Of menhet nog lang zal uithouden op zo'n
basis is een andere zaak. Maar tot nog
toe is men'overdonderd door het succes',
en wil men 'iedereen bedanken'.
Onyx wil wel betere presentatie brengen
maar de 'ondergetekendes' , de 'op onze
studioklok', en de ‘buiten is het mooi
weer' blijken stevig ingeburgerd in hun
idee van hoe een goeie disk-jockey moet
praten. Gentenaars met een hollands accent.
0-nix, de naam zegt het al.
FM-band : 100.8
aantal medewerkers : 10
muziek : muziek voor kindrijke gezinnen
uitzendplaats : gentbrugge
telefoon : 30 20 55
adres : Jules Persynstraat 10
2219 Gentbrugge.

Omdat we toch zo graag de progressieve-n'k vermeden. Je zou er alleen maar medelijden
uithangen, beg nnen we met het FIRST GAY
of op-neerkijkerij mee geoogst hebben en dat
VIDEO-FESTIVAL.
kan nauwelijks de bedoeling geweest zijn.
Het homocentrum ,G0C, Ekkergemstraat,96.or- Het GOC zal ook wel snappen dat de zgn.toganiseert dus een video festival waarop zo- lerantie van de gemeenschap geen einddoel oo
wel Gay-prenten (vb het schitterende 'OUT- zichzelf kan zijn. Tolerant kan je des te ma
rageous', 'Cruising',...) als stilaan tijd- makkelijker zijn vanuit een (meerderheids)
loze klassiekers (' Giornata Particolare', machtspositie. Bovendien is begrip geen sy'Rocky Horror Picture Show'.'Edipo Re1,...) noniem voor aanvaarding.
zullen vertoond worden.
Reservatie is gewenst aangezien het aantal
Ook opmerkelijk zijn enkele muziekfilms:
plaatsen beperkt is: 091 / 25 49 29.
de Beatles in Yellow Submarine' en 'Magical Eén voorstelling kost je 60 ballen. Voor
mistery Tour', de Stones in 'Gimme Shelter' één namiddag of avond leg je er 150 neer,
Bette Midler in 'Divine Madness', en het
voor een ganse dag moet je er 250 over hebreeds vermelde 'Rocky Horror'.
ben. Je kan ook lid worden van de Videoklub.
Wie de lachspieren onder druk wil zetten, kar Leden kunnen gratis naar het festival en
kan krampen ( nou,ja) riskeren in ' Young
krijgen korting voor alle in '83 vertoonde
Frankenstein' , 'Some like it Hot', en'Tarfilms. Inlichtingen: zie bovenstaand adres.
zoon'.
Je klets je de billen rood voor het debiele
'Flesh Gordon' en je gaat gegarandeerd Bo
Derek met de hakbijl te lijf als je erin
slaagt 'Tarzan, the Apeman' uit te kijken.
Interessante ouwertjes, 'Little Big Man',
Dat onze grote broer, de VZWVOORUIT,zich
en het aandoenlijke 'Wizard of Oz'.
de laatste tijd uit de naad organiseert ,
Klap op de vuurpijl, twee van de bovenste
hoeft geen betoog. Kwestie van promotie
plank Fassbinders: 'Die Ehe der Maria Braun' (Roel van Bambosts boek 'Rock Films') en
en 'Chinese Roulette', en als bedenkelijke plezier ( Avondje uit) te mengen gaat er
premieres: de ongeknipte versie van het scha- vrijdag 10 december in het Feestlokaal een
bouwelijke ‘Caligula' en 'Sextette'ofte May Rock film-Happening door. Het celluloidfesWest die niet rond de pot draait.
tijn begint met een debat tussen Jan TemmerBedoeling van het festival is de homokultuur man ( recensent van de Morgen), Jacky Huys
aan de 'legale' goegemeente kenbaar te ma- (Morgen),Roel van Bambost en Willem dauw
ken.Door niet-gay films te vertonen heeft het ( humo van de fillem).
GOC gelukkig het etiket 'ochotte.wij roze
Aangezien de heren op het eerste zicht in
marginaaltjes in de hoek van de maatschaopij' hetzelfde kamp te situeren zijn, vragen we
ons af of er gepraat of gedebatterd gaat
worden.

m net oor komt het oog aan bod met de film ) cus en auteur. Als afsluiter om 22.30u in
Brittish Rock' waarin onder andere Clash, E 'Vivre sa vie' van enfant terrible Godard
Police, Kinks, Dury, Newman,Jam,Pretenders.. uit '62. Geen intriges of plot bij Godard,
Naast optredens wordt in de film meteen beel een koortsachtig onderzoek naar relawezen dat muzikanten ook kunnen praten . La , w
ties, waarden, sex, de hel van de konsumptie-maatschappij, ideologieën, allemaal
ter in de nacht staat 'Let the good times
verpakt in een tegen-hollywoodiaans-nieuwrol 1'op het programma.
soortig-cinema(vérité). Per vertoning bePlegen daarin gitaargeweld: Chuck Berry,
taal je 60 fr. Reservaties: VTK 1, Plateaullttle Richard, Fats Domino,The Shirellekes, straat 22. Telefoon: 091/25 75 71 //4327.
Na het debat begint logischerwijze een knalfuif ( Radio Toestel Soundsystem) met kwasi
uitsluitend Rockfilmmuziek afgewisseld met
allerhande videoklips die in verband met het
onderwerp staan. Tussendoor kan U, en gij
ook, naar de tentoonstelling van filmaffiIn Rex een typisch zeventiger jaren nederches (tot 20-12). Deze giller gaat door in
lands produkt ' Keetje Tippel' met de toen
allomtegenwoordige, zij het sympatieke
Monicque van de Ven. Ter afwisseling gaat
haar textiel om de straathoek de grond o d .
Bedoeling was een traan-en-lach-epoque-film
de Balzaal en de Wintertuin, achter de
keu's de trap op, en kost amper 100 fr.
over een proletariaatsdochter die zich via
het oudste beroep ter wereld (en ik dacht
Onder het lofrijke motto 'klassiekers roes- dat dit Schepper was) de armen en het kasteel van een rijkaard inwerpt.
ten nooit ofte bjoeties zijn een dzjoi for
In Calypso de traagste en tegelijkertijd
altijd,' organiseert het VTK filmforum een
mooiste filmgedicht over Italiaanse arisdriedaagse rond gouwe ouwe. De ode begint
tokratische verveling, een kwijnende Gustav
op dinsdag 14 december. Om 20u in aud. C
Mahler-figuur en homoseksualiteit: Visconis er én 'Detektievengeschiedenis' van de
belg De Keukeleire uit '29 én het beruchte. ti 's 'Dood in Venetië'.
Dekaskoop pakt weer groots uit met 'Ben Hur
Duitse 'Das Kabinett des Dr. Kali gar i ' van
Wiene uit '21. Deze laatste, een prototype ('59). Superspektakel over religieus
van het Duitse expressionisme gaat over een (joods) en politiek (romeins) fanatisme.
kermisventer, Dr. Kaligari, die Cesare, een Enerzijds zijn de allombekende wagenrennen
één van de indrukwekkendste scènes aller de
in de toekomstblikker tentoonstelt. De
cliënten van het illustere duo gaan één voo> cennia, anderzijds wordt de Jezus-mythe wat
één de hoek om. Diezelfde dag om 22.30u in al te dik in de verf gezet.
Dekaskoop verwacht: 'Tron','1941' van Spie!
E, een zo mogelijk nog meer imponerende
berg, 'E.T.' van dezelfde, Kubrik's '2001
Duitse kraker, Fritz Lang's 'Metropolis'
uit '26. Metopolis, de superstad van de 21' aSpace Odyssey'...
eeuw. Arbeiders als automaat-slaven teqen- De meest besproken aktuele firn is ongetwijfeld Spielberg's 'E.T.'( The Extraterrestri
over de meester in paradijselijke fuiven.
al). Hopelijk worden de hooggespannen verDe waanzinnige geleerde Rotwang tegenover
het meisje Maria. Opstand en onderdrukking. wachtingen en de monsterlijke promotiekampanje (zelf het E.T.-ietje werd al op foto
Wo 15/12 in A om 20u 'Brief Encounter' uit
vrijgegeven, een doodzonde) de film niet
'45 van David Lean en om 22.30u in E, de
fataal. Zelfs al is een film goed, hij
originele 'Cat People' uit '42 van Jacques
er gelegen als het publiek zéér goed
Tourneur. Deze Cat People i9 een schoolvoot heeft
verwacht. Uitsluitsel op 10 dec. aan Ter
beeld van uiterst suggestieve horror. InPlaten.
dertijd moest de gruwel regisseur op al zijn
In Skoop vanaf 3/12 het ambigu-interessante
vindingrijkheid beroep doen om zowel de
'Diva', een stijl rijke aaneenschakeling van
fatsoenlijke moraal als de technische beruige
aktie en elegante opera.
perktheden te vermijden. De recente reO
m
22.30u
'Woyzeck' van Herzog naar Buchner
make ( met mooie flapdrol Nastiassia Kinski] Klaus Kinski,
fuselier, driftig op zoek
toont bijwijlen steriel wat Tourneur vroenaar
het
grote
Het en de film rondrennend
ger suggereerde.
'als
een
open
scheermes
waaraan men zich
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*************************

OPERA VOOR VLAANDEREN********************

VOORDRACHT***

Der Rosenkavalier (Richard Strauss)
Zaterdag 18 december, 19.00u

'Politieke en ideologische stromingen in de
Islamwereld', door prof. Urbain Vermeulen,
(dinsdag 7 december, Blandijn, 20.00u)

Rigeletto (Giuseppe Verdi)
Za 4, Vr 10 en Zo 12 december,
19.30u, 19.30u en 15.00u

'Religiositeit bij jongeren', door Edith
Cardoen (KULAK); (KUC, Kortrijksepoortstraat, 254. Woensdag 8 december, 20.30u)

resp. om

Koninklijk Ballet van Vlaanderen
Za 27 nov.(19.30u) en Zo 28 nov.(15.00u)

ARCA *************************************

SCHAKEN**********************************
Startvergadering Universitaire schaakkring:
maandag 13 december, 20.30u, Kwaadham 8.
Vanaf januari: elke maandag schaakavond.
Toegang gratis.

De apologie van Socrates (J.Schoenaerts)
maandag 13 en 20 december, om 20.00u

De volgende redactievergadering van dit
weekblad vindt plaats in de Sint Pietersnieuwstraat 45, de brug, maandagavond
om 8u.
Medewerkers worden met open armen over
de drempel gedragen, artikels moeten
tegen 8u binnen zijn.

Radio toestel zoekt (nog) meer medewerkers om bijvoorbeeld de voormiddagprogramma's verder uit te bouwen.
Wie radiootje wil maken ctuurt een
briefie naar radio toestel postbus
456 te gent of telefoneert naar de
nummers 240368 of 25 35 73.

Vrijdag 19 november 11. ts. 14u30 en 17u00
heeft Caroline DE SCHRIJVER (2e lic. Rom.)
haar blauwe Samsonité verloren in de Brug.
De zakn»evond zicTT beneden in de rekken en
bevatte het resultaat van vele maanden zwoegen aan een thesis (3 kaftjes met manuscripten, documentatie e.d.) Vandaar dan ook een
dringend verzoek tot de vinder om tenminste
dit laatste terug te bezorgen. Deze goede
daad kan elke dag gesteld worden p/a van
het sekretariaat of het FK-bureau, beiden
op de 1e verdieping in de Brug. Degene die
in de anonimiteit wenst te blijven kan dit
doen tijdens een onbewaakt moment tegen de
verzekering van een absolute absolutie.
Met dank !

De opdracht (van H.Muller)
3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 17, 18 december,
om 20.00u
SKOOP ************************************
Diva
(20.00u)
Woyzek (reg.W.Herzog, met K.Kinski), 22.30u

FILM****************************************
Wegens staking werd er geen programmatie
doorgestuurd.

MUZIEK IN VOORUIT* * **********************
Cirque du trottoir + kinderrockgroep APROPO
(4 december, 15.00u,
FUIF + optreden VUILE MONG & Z'N VIEZE GASTEN (4 december, 21.30u)
BRECHT-EISLER KOOR Gent-Antwerpen, + fuif.
(Sdecember, 20.30u)
ROY BAILEY en JOHN KIRKPATRICK (folk)
(9 december, 20.30u)
ROCKFILMHAPPENING (met o.a. J.Temmerman,
Willem Dauw en Jacky Huys + films: LET THE
GOOD TIMES ROLL, BRITISH ROCK + fuif)
(10 december, 20.00u)

************************************
'Progressieve frontvorming na 10 oktober'
(met L.Tobback, N.De Batselier, J.Ulburghs,
Elcker-ik, Jo Vermeulen): Blandijnberg,
auditorium A, donderdag 9 december, 20.00u
'Dag rond kernenergie'
Debatten, expo, films + fuif in de Vooruit.
(4december, vanaf 11.00u, Blandijn+Vooruit)
'100 jaar Charles Darwin'
Symposium van de Oudstudenten Wijsbegeerte
en Moraalwetenschap.(Blandijnberg, woensdag 8 december, 14.00u, aud. O of D)

Het akteursduo Johny Voners - Janine
Bischops heeft na enkele omzwervingen
in kloeke, officiële theaters ( en in
enkele kleintjes ) resoluut de gok
gewaagd om op eigen krachten een
kabaretprogramma te monteren en daarmee
hun dagelijkse boterham te verdienen.
Ze begonnen ermee in september en gaven
tot nu toe meer dan honderd voorstellingen. " Met de kop van een ander " heeft
geen andere pretenties dan een leuk
avondje-uit waar te maken. Diepzinnige
beschouwingen over universele problematiek hoeft men daarin dus niet te zoeken.
Het is de bedoeling om aan het publiek
twee uur amusement te brengen, soms een
ogenblik van verstilling en ontroering,
een glimlach, soms een schaterlach.
Meer inlichtingen ( en kaartenverkoop)
vind je bij RUDY'S MUSIC SHOP 23.87.26
(St.Jacobsnieuwstr. 58 ) van 9 tot
en van 13 tot 19 uur.

totok as
Wanneer alle studentenorganisaties
zich reeds lang aan het warmlopen zijn,
stelt de FOTOKLAS zich voor een nieuw
akademiejaar op in de startblokken. Een
beetje laat misschien, maar daarom niet
minder aktief!
FOTOKLAS staat open voor alle studenten ( zowel van het universitair als het
niet-universitair hoger onderwijs ) die
ook in Gent bezig willen zijn met
zwart-witfotografie. Daartoe staan er
vier vergroters, baden, chemicaliën, en
al wat nog meer kan thuishoren in een
donkere kamer, ter beschikking.
Wie nog niet weet hoe een film ontwikkelt wordt en wat je allemaal kan doen
om ook eens een buitengewoon kunstwerkje
te maken is hartelijk welkom: wij leren
je graag hoe je zelf een film dntwikkelt,
hoe je de kontaktafdrukken maakt, hoe je
vergrotingen maakt en hoe je je vergrotingen tenslotte een meer persoonlijk tintje
geeft door te experimenteren en speciale
effecten toe te passen.
Maar ook mensen die daar reeds het
fijne van ( denken te ) weten kunnen bij

fotoklas terecht. Iedereen krijgt namelijk
de kans om de donkere kamer en de apparatuur te gebruiken, om grafische film of
lithofilm te gebruiken, kortom om zijn
( haar ) kreativiteit bot te vieren. De
chemicaliën staan hiervoor gratis ter
beschikking. In ruil hiervoor wordt er
van de leden wel een zekere inbreng in
de groepsprojecten verwacht.
Het is voornamelijk de bedoeling om
samen rond een thema te fotograferen, om
dan de ontwikkelde foto’s te bespreken
in groep, de beste in te kaderen en
een tentoonstelling op te bouwen. We
hebben heel wat in ons achterhoofd zitten
maar wat we missen zijn aktiéve en
enthousiaste medewerkers.
Oe FOTOKLAS is open op DINSDAG - en
DONDERDAGAVOND telkens van 20.30 tot na
23.00 uur: dan worden afspraken gemaakt
omtrent de thema’s; dan staat de DOKA
ter beschikking - in de eerste plaats
voor de beginnelingen en de medewerkers
aan de groepswerken - de afgewerkte
foto’s worden besproken en ingekaderd,
enz... Op die avonden liggen ook de
fototijdschriften en boeken ter inzage.

