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PARACHUTIST
De 'Sociale' Raad heeft enkele weken
geleden beslist dat de huidige redactieploeg van schamper moet vervangen
worden.
Dit administratief college baseert zich
hiervoor niet op kritiek op het blad,
nog op kritiek op de redactie.
Officieel hebben wij zelfs nog niets
van de Raad gehoord. Officieus is het
duidelijk dat sommige artikels in het
verleden op lange tenen zijn terecht
gekomen. We krengen geen processen,
geen recht op antwoord, geen brief.
We hadden het bij het rechte eind. Maar
dat maakte ons niet minder gevaarlijk.
De raad heeft beslist nieuwe mensen aan
te stellen als
° hoofdredacteur
verantwoorde!ijk uitgever
0 redactieraad.
Men baseert zich formeel op een papier
dat terug geveonden werd uit de tijd
van 'Rugnummer', de voorganger van
schamper.
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Een belangrijk wetsontwerp ligt te
wachten op Parlementaire behandeling.
Een ‘credit'-systeem zou de student toelaten zelf de datum van de examens te
bepalen.
Ten tweede zou men het onderscheid
tussen wettelijke en wetenschappelijke
graden wegwerken, en vervangen door
een uniforme titel 'academische graad'.

NU

Het 'credit'systeem is een methode
waarmee de Antwerpse universiteiten al
geruime tijd flirten en die algemeen
ingang gevondenheeft in Nederland.
De student wordt niet meer geleid langs
verschillende 'studiejaren' maar bepaald
zelf zijn studiepakket.
Dit houdt in dat men een eigen 'leerjaar'
Deze en andere argumenten werden in een brie samenstelt met kursussen die men uit
aan de Raad in kwestie geschreven, de brief een algemeen pakket kan kiezen. Die
kwam nooit aan...
keuze is natuurlijkniet volledig vrij,
De redactie vroeg zelf haar argumenten te
maar in elk geval komt men tot een veel
mogen uiteenzetten op de raad, daarop werd
zelfs nooit aeantwoord.

oputanmi
STUDIEBEURZEN at.

Studenten en sociale diensten waren
niet zo gelukkig met enerzijds de plannen
van minister Lensens zelf, maar alleszins!
niet met het tijdstip.
Heel wat ouders hadden hun kinderen
weggehouden van de unief, of ze er
naartoe gestuurd op basis van cijfers
rond kosten en studiebeurzen die ze van
de sociale diensten van de unief hadden
gekregen.
De kosten bleken te kloppen maar Lensens
wou middenin het academiejaar wel de

grotere vrijheid dan in het huidige
systeem. In Nederland heeft de toenmalige
onderwijsminister Pais nogal wat studentenrellen uitgelokt toen hij dit 'credit'
systeem wou vervangen door een meer
Belgisch model van universiteit. 'Niet
omdat ons systeem beter is, maar wel
goedkoper. Typisch Hollands dus.' schreven
we toen in Schamper.Met deze zin haalden
we alle Nederlandse universiteitsbladen.

Ten tweede wil men 'academische graden'.
Elkonderscheid tussen wettelijke en wetenschappelijke graden valt daarmee weg.
Een mooi principe dat nogal wat onverwachte consequenties heeft : wat met de
wettelijke bescherming van wettelijke
graden ? Wetenschappelijke graden kunnen
nu niet voor een middenjury behaald worden ? Dus nu zowel voor wettelijke als
wetenschappelijke voor een Centrale
Examencommissie ?

De situatie zoals ze al jaren op schamper
bestaat is een vaste traditie geworden :
* hoofdredacteur en verantwoorde!ijk
uitgever worden door de redactie zelf
aangesteld.
* alle beslissingen worden niet door
enkelen, maar door de totale redactie
qenomen.
Schamper is een groepering is als dusdanig autonoom. Deze poging om er een
'bestuur' boven te bouwen is absoluut
een unicum, en een gevaarlijk precedent
voor elke groepering aan de RUG die aan
zijn onafhankelijkheid houdt.
Onafhankelijkhid is trouwens voor een
blad een absolute must wil het zijn geloofwaardigheid niet verliezen.
De redactieleden die volstrekt vrijwilligers
zijn zullen voor de eer bedanken indien ze
het huidige team zien openbreken door enkele
geparachuteerde 'bazen'.

Zoals we al eerder schreven had gemeenschapsminister Lensens het plan opgevat om de studiebeurzenregeling volledig te herzien.
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* de hoofdredacteur werd door de raad
gekozen omdat er geen enkele kandidaat
was, de raad is dan zelf mensen gaan
zoeken.
* de hoofdrredacteur werd gekozen omdat
dat een betaalde (!) functie was, wat het
nu duidelijk niet is.
* alles draait rond het blad 'Rugnummer'
en dat was volledig anders dan 'Schamper'.

Opluchting bij de sociale diensten.
De studiebeurzen worden dit jaar op
dezelfde wijze bereknd als vorig jaar.

Tot nog toe konden we alle pogingen van
studenten om dit blad om te bouwen tot
een persoonlijke lofzang de deur uit vegen, maar vandaag staan we voor de ernstigste aanval die SCHAMPER in acht jaar
tijd heeft zien lanceren.

Ten derde moet de studieduur en de
inhoud van de verschillende richtingen
uniform worden. Hoe je zoiets koppelt
aan een credit-systeem is natuurlijk een
open vraag. En het wordt helemaal eigenaardig als je de ‘grote begunstigde' van
deze regeling, de psychologie die terug
valt van vijf naar vier jaar, wél onder
deze regeling ziet vallen, maar de rechten, de burgelijke ingenieurs en de
dokters niet ?

Tenslotte zou men na een licentiaatsstudie verder kunnen dingen naar de
titel van 'master' of 'gespecialiseerd
licentiaat'. Wat dat precies inhoudt
is al evenzeer duister.
Een voorzichtige analyse vind je op
de derde pagina.

Een administratieve raad heeft beslist
de totale redactieploeg van SCHAMPER te
vervangen. En een administratieve raad
is een moeilijk tegenstander. Je neemt
een raad niet mee op café om over de
löke dingen des levens te babbelen. Een
administratieve raad redeneert niet op
basis van logica, een raad bestaèt nauwelijks (waar vind ik de raad ?).
Ergens achterin de vergaderzaal moeten
nochtans een handvol administratieve leden zitten, schuilend achter mekaars
Rug en wrokkig omdat dit blad de toch
wel onuitroeibare gewoonte heeft te
schrijven wat het ziet en denkt van
die Rug, met subsidie van diezelfde Rug.
Lastig. Vooral omdat dit blad niet zomaar
weg te cijferen valt. Onze stapel van één
dag is dertig keer hoger dan de totale
commissie op mekaars schouders gezet.
Kom, dachten wij, we schrijven eens een
brief. Fout natuurlijk, een administra-.
tieve raad heeft geen adres.
Dan misschien de brief meegeven aan een
lid van de raad ? Maar dat lid, in mateloze zelfonderschatting verwaardigt
zich niet de Brief af te geven aan De
Raad. Slap lid. Wat dacht U wel ? De Raad
bepaalt toch wel zelf de argumenten om
beslissingen te nemen ?
Nu is de schamperploeg een team dat enigszins goed aan mekaar hangt en als wederdienst voor uren werk, de vrijheid krijgt
te schrijven wat em wil.
Nu wil de Raad ons een redactieraad op de
schoot duwen die elk artikel zal nalezen
nog voor het uit de typmachine is.

Geflankeerd door een hoofdredacteur die
de baas speelt en een verantwoordelijk
uitgever om de brieven te openen.
Duidelijk dat de mensen die iedere week
meer dan een volle dag aan dit blad ploeteren vriendelijk zullen bedanken voor de
bevelen van vier (!) nieuwgekozen, onervaren en bazerige afgevaardigden van een...
administratieve raad.
De Raad wil deze redactie te kakken zetten
maar het blad, zijn lezers en het imago
wel mooi inpikken.
Dat de 4 bazen zullen kunnen typen is
onwaarschijnlijk. De huidige redactie
ploeg zal de heren nog mogen opleiden ook.
Als 'overgangsploeg' tussen zichzelf en
de bende van vier.
Eens het Politbureau geïnstalleerd zal de
redaktie een klein Kremlin zijn, Schamper
wordt de troetelnaam voor de Gentse Pravda
en de vlotte samenwerking van nu zal met
zachte hand (?) worden verbogen tot een
hiërarchie met posities en belanqen.

studiebeurzen veranderen. We toonden
toen aan dat nogal wat studenten raar
zouden opkijken als Lensens zijn plannen
hard maakte.

Niet alleen maakte men kans op een gevoelige deuk in de beurs, maar bovendien
zou de herprogrammering van de ministeriële computers (zoals geweten de
traagsten onder soortgenoten) tot gevolg
hebben dat U en ik tot juni, op zijn
vroegst tot mei op onze studiebeurs
mochten wachten.
Lensens heeft dat blijkbaar ook ingezien
en heeft bekendgemaakt dat hij de
plannen voor enkele maanden in de koelkast houdt. Maar dat betekent niet dat
we ze kunnen vergeten. Volgend academiejaar zullen ze frisjes worden opgediend.
En hoe U er vanaf zult komen is op dit
moment volkomen onvoorspelbaar.

De Vlaamsche Artiest nr. 1, stichter van radio Superstar, zette even zijn
tanden in het radioland maar kreeg er gauw genoeg van. Meer radionieuws pag 2.

KRITIEK VAN HOLZKAMP
Dit artikel is bedoeld als synthese van
het eerste Belgische kongres over de kritische psychologie van Klaus Holzkamp
(professor aan de Freie Universität van
Berlijn), georganiseerd door de 'kritische
aktiegroep psychologie en pedagogie.

KRITISCHE PSYCHOLOGIE: EEN TAUTOLOGIE ?
Tegenstanders van de kritische psychologie menen zich dikwijls te verdedigen met
te stellen dat een kritische psychologie
geen reden van bestaan heeft: psychologie
is immers in se kritisch.
Neen, replikeren de kritische psychologen,
de traditionele psychologieën richten
zich enkel op het individu (bvb. de psy
cho-analyse) . Voor zover er aandacht
.n
de omgeving wordt geschonken wordt deze
als gegeven aanvaard (bvb. de S.R. theorieën).
Maar er wordt niet gereflekteerd
over de maatschappij en er wordt weinig
aandacht besteed aan de manier waarop individuen zich in de maatschappij ontwikkelen, reageren op (klassebepaalde) bestaansvoorwaarden. ..
M.a.w. het verschilpunt tussen de traditio
nele en de kritische psychologie is dat de
laatste de samenleving in hun analyse betrekken. Dit heeft tot gevolg dat een
aantal terreinen zoals ekonomie, antropologie, sociologie tot het kritisch-psychologisch studieveld gaan behoren en op deze
manier wordt ook plaats gemaakt voor interdisciplinariteit.
De eenzame psycholoog
in zijn eenzame ivoren toren is verleden
tijd.
Het grote nadeel van zo'n uitgebreide benadering is dat men wel komt tot een aantal
globale theorieën maar dat er weinig aandacht wordt besteed aan de fijnere details.
Op het kongres werd dan ook gezegd dat indien de kritische psychologie niet in globalisme en dogmatisme wil vervallen men
werk moet maken van verdere specifiëring
door bvb. empirisch onderzoek.
Op het kongres werd een inleidende lezing
gehouden, waarin Holzkamps kritische psychologie werd gesitueerd.
Daarna volgden
3 lezingen over de voornaamste deelterreinen va, de kritische psychologie. Deze
werden daarna behandeld in kleinere werkgroepen .
DE INLEIDENDE LEZING
Holzkamp (°1927) werd zoals alle professoren aan de vrije universiteit van Berlijn in 1968 gekonfronteend met de studentenprotesten.
Ook de psychologie moet het
ontgelden: ze wordt bekeken als een instrument in de handen van de bezittende klasse
dat gebruikt wordt om bepaalde groepen te
onderdrukken.
Holzkamp gaat de konfrontatie met zijn studenten aan en hieruit
wordt de kritische psychologie geboren.
Uitgangspunten zijn:
1. De wetenschap is geen waardevrij gegeven - en mag dit ook niet zijn. De wetenschapper moet zich in dienst stellen van
onderdrukte groepen.
2. Het individu is van nature een maatschappelijk wezen: het kan niet buiten de
maatschappij bestaan en verwerft zijn uniciteit door voortdurende konfrontaties met
de maatschappij.
DE HISTORISCHE

METHODE

Deze symbolen zijn een voorwaarde voor het
ontwikkelen van. het denkvermogen.
EMOTIE EN MOTIVATIE
Bij de hogere diersoorten vindt men een
1exploratiebehoefte': de behoefte om verschillende objekten en hun gebruiksmogelijk
heden uit te testen in funktie van het levensbehoud. Deze exploratiedrang leidt op
haar beurt tot e e n ' behoefte aan omvangskontrole1.
Bij de mens bestaat eveneens een behoefte
aan omgevingskontrole . Deze heeft de vorm
gekregen van maatschappelijke arbeid: de
mens kan zijn behoeften slechts bevredigen,
zijn leven beheersen , door deel te nemen
aan het arbeidsproces.
Hierbij speelt de emotionele komponentfals
tussnestap tussen het denken en het handelen) een grote rol.
DE ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE
Klaus Holzkamp en Ute Osterkamp onderschei-,
den een tweeledig behoeftesysteem: de
zinnelijk-vitale (primaire) behoeften, die
gericht zijn op onmiddellijke bevrediging,
en de produktieve behoeften, die het kind
(en de volwassene) aan zetten meer kontrole
over de omgeving te verwerven.
Tussen deze behoeften kunnen een aantal
konflikten ontstaan.Dezen kunnen positief
(bvb door een kompromis) of negatief worden opgelost.
De kritisch-psychologen poneren dat men
slechts bij negatieve oplossingen een überich zou ontwikkelen. Uber-ich vorming is du:
geen universeel gegeven (zoals Freud beweerde) .
Rol van de ouders bij het verwerken van
konflikten is essentieel.
ONDERWIJS
De mens leert door zich dingen toe te eigenen- dwz. door gebruik te leren maken van
de op dat moment in de samenleving beschikbare middelen om de werkelijkheid te leren
beheersen. Dit toe-eigeningsproces staat
centraal in de kritische psychologie. Het
toe-eigenen hangt niet af van de intelligentie, die in aanleg zou verschillen van
mens tot mens. Men spreekt liever over men
tale vaardigheden die door kulturele bepaaldheid verschillen. Konsekwenties voor
het onderwijs zijn bvb dat kinderen moeten
leren door te handelen en dit liefst uitgaande van de eigen ervaringen.
Bovendien wordt het sociaal karakter van
leren benadrukt.
METHODOLOGIE
De methodologische ideeën van de kritische
psychologie werden beinvloedt door de
Frankfurter Schule (bvb de verantwoordelijkheid van de sociale wetenschapper voor
de door hem geproduceerde ' goederen ')en
de kultuurhistorische schhol (USSR,
1920) . In Holzkamps werken zijn 2 delen tt
onderscheiden: de eigen metodologische ideeën (gekonkretiseerd in de historische
metode, aandacht voor aktie-onderzoek,...)
en kritiek op traditionele metodologie.
Deze richt zich bvb. op de Popperiaanse
scheiding tussen 'context of discovery'
en 'context of justification', op de (veronderstelde) vrijheid van de onderzoeker,
op de levensvreemde laboratoriumsituaties,
de plaats van de proefpersoon in een experiment. . .

'Arbeid' is een van de centrale begrippen .
De historische methode werd door Holzkamp
in de kritische psychologie.Ze wordt geontwikkeld om de verstrengeling van de na- definieerd als 'het doelbewust inwerken op
tuurlijke en maatschappelijke elementen
de omgeving waarbij vanuit een bewuste
in het psychische funktioneren te ontrafeplanning geanticipeerd wordt op een resullen. De historische methode kent drie fataat en verloopt in koöperatie met anderen!
zen:
Het kenmerkende van het dier-mens over1. de natuurhistorische analyse:
gangsgebied is dat er een begin wordt ge'gezocht wordt naar de soort eigenschapmaakt met systematische arbeid.
pen die tot de vaste biologische bagage
De kritische psychologie tracht na te gaan
van de mens behoren.
hoe arbeid in onze maatschappij wordt geor2. de maatschappelijk- historische analyse
ganiseerd, welke gevolgen dit heeft voor de,
het vaststellen van de kultureel verworg individuele ontwikkeling... Vanzelfsprekend
ven soorteigenschappen.
wordt er veel aandacht besteed aan de hui3. onderzoek hoe de individuen in de spedige werkloosheid en de gevolgen ervan (
cifieke maatschappelijke konstellatie
isolering, stigmatisering, dekollektivehun, in biologische en kulturele vorm
ring...).
gekodeerda, maatschappelijke natuur verwerkelijken.
GESTOORDE ONTWIKKELING
De historische methode wordt gebruikt als
onderzoeksmethode voor alle volgende onderPsychische stoornissen ontstaan wanneer
werpen . . .
iemand slachtoffer wordt van een aantal
ongunstige omstandigheden (bvb echtscheiding, werkloosheid) .
WAARNEMEN EN DENKEN
Deze vormen een noodzakelijke, maar geen
voldoende voorwaarde voor psychische
In de natuurhistorische analyse gaat Holzstoornissen. De aanvullende voorwaarde is
kamp de ontwikkeling na van het waarnemings
een ingeperkte ontwikkeling tijdens de
vermogen m.a.w.
van een psychisch apparaat jeugd waardoor iemand in zijn handelingsdat een bem iddelende funktie vervult tus -: bekwaamheid wordt aangetast.
sen de omgeving en het organisme.
Zo wordt' In de terapie wordt niet alleen getracht
er ondermeer aandacht geschonken aan de
de stoornis weg te werken, de klient moet
prikkelbaarheid en het reaktievermogen.
er ook toegebracht worden de maatschappeIn de maatschappelijk- historische analyse
lijke achtergrond van zijn ziekte op te
worden de specifiek menselijke kenmerken
sporen. De terapie zal zich dan ook toe
van de waarneming nagegaan.
Holzkamp konspitsen op het dagelijkse leven van de
kludeert dat de mens zich niet richt op
klient ( integenstelling met bvb de psyfiguraal-kwalitatieve kenmerken van het
cho-analyse) .
objekt (kleur,grootte,vorm), maar op zijn
betekenis, op de objektieve gebruiksdoelDit artikel geeft een zeer verkorte weereinden van dit objekt.
gave van de gesprekken tijdens het kongres
Uit deze objektbetekenissen ontwikkelen
Wie er meer over wil weten kan de kongreszich in de loop van de evolutie symbolische map ( +_ 40 blz.) bestellen : KRAPP-SVB
representaties van de objektbetekenissen.
R. de Rudderstraat ,28, 9040 Oostakker.

ZE LAGEN
BY NACHTE TE WACHTEN

De bezuinigingsbijl ging ook deze unief
niet voorbij. Minister Coens speelde de
granaat toe naar de beheerraden van de
uniefs zelf, en die weer naar hun personeel .

De personeelskudde wist niet goed wat
aan te vangen met de granaat en drumde
wat dichter bij elkaar.
Verder naar beneden duwen ging niet
meer. Naar omhoog schoppen vraagt een
doorgedreven traptechniek,
Traptechniek vind je alleen op hogere
nivo’s.
Toen het ding ontplofte was de kudde
eigenlijk nog opgelucht. De spanning
was eruit, en de toekomst weer voor
een aantal jaar voorspelbaar.

Coens liet enkele dagen geleden de
bezuigingsplannen van de R.U.G.goedkeuren
door het kabinet. De ganse operatie kan
over enkele maanden van start gaan. Maar
dat er tussen de verschillende faculteiten, en zelfs tussen verschillende seminaries een aardig potje gaat geknokt worden om zoveel mogelijk aan de afvloeiingsplannen te ontsnappen, is onvermijdelijk.

Professor Vermeersch wordt genoemd als
bemiddelaar tussen de verschillende
Blandijn-seminaries.

In vakbondstaal :
de minister brak alle C.A.O.'s open en
de raad van beheer van de unief kreeg
carte blanche. Enige verplichting :
in zeven jaar tijd moeten minstens 238
jobs verdwijnen, zeg maar een kwart miljard.
De beheerraad laat 80 W.P.'ers (wetenschappelijk personeel) afvloeien , het
onderwijzend personeel (O.P.) ziet 40
leeropdrachten leegvallen, waarbij lager
personeel de gaten moet dichten en het
administratief en technisch personeel
(A.T.P.) is goed voor minstens 150 afvloeiingen.
De katholieke vakbond verzette zich. Niet
zozeer tegen de bezuinigingen, maar wel
tegen tegen het onmiddellijk dempen van
de miljoenenput door een reservefonds
dat zij liever opspaarden op alle uniefpersoneel, of het nu betaald werd door
de staat of door de universiteit zelf,
gelijk te betalen.
De minister luisterde gewillig en vroeg
uitleg, wat door de christelijke vakbond
al meteen werd geïnterpreteerd als het
afwijzen van de plannen door de minister.
Ze hadden ongelijk.
De minister wou alleen wat nauwkeuriger
weten wie precies wanneer zou afvloeien.

GO CAROLINE GO !
Deze week, omwille van wat plaatsgebrek
in Schamper, enkel radio Caroline en GO.
Meteen toch twee grote kleppers.

CAROLINE
Caroline is een zielige eenzaat op de
101 FM-band. Zeer toevallig en o zo eenzaam zendt Caroline zo sterk uit dat alle
andere vrij-en zeer zorgvuldig andere
frequenties oozoeken.
Caroline : een olievlek, onverdelgbaar.
Dennis Wilde vertelt graag over zijn
radio in een vlekkeloos Hollands.
Caroline werd aangesproken door een
publiciteitsfirma. Vroeger konden die
publiciteitsagenten met één grote radio
(zeg maar Maeva) gans Vlaanderen bestrijken, nu er enkel nog kleintjes overblijven
probeert die reclamefirma die kleintjes
te bundelen. Caroline kreeg de regio Gent
en brengt keiharde reclame.
Wilde :'Ik vind het nogal banaal, die
soft reclame zoals andere zenders die
brengen "we zijn die dag in dat restaurant',
Wij maken reclame. Punt uit.'
De zender was nauwelijks drie maand oud
of de gerechtelijke diensten stonden al
aan de deur. De zaak is geklasseerd maar
de apparatuur blijft inbeslaggenomen.
Oorzaak : reclame. Maar Dennis Wilde
blijft optimist, Caroline zal doorgaan tot
d e legalisatie. Zegt hij. Enkele daqen na
het interview wordt Caroline opnieuw opge pakt.
Zou Caroline na de legalisatie het klokje
rond willen uitzenden ? "Ja natuurlijk.
Desnoods met een mantel zender. Twee namen,
dus, maar slechts één zender. Snap je ?"
We snappen he;fc.

Zaki zat vast aan de Malinda-ploeg die
weliswaar het materiaal naar de studio
sleepte (kijk 'ns naar de antenne op het
dak van Zaki1s kafé ?), maar bovenal er
een stijl op nahield die Zaki mateloos moet
geërgerd hebben. Zaki zocht toenadering tot
Radio Toestel maar die bedankte voor de eer
en een toekomst met 'baas' Zaki.
Zaki trok andere medewerkers aan (o.a. de
toestel Ier Danny Beeckaert) en vond hier
en daar wat geld om toch zijn radio ietwat
op te krikken.
Voor het moment rommelt het bij GO. Sommige medewerkers hebben hunmateriaal terug
naar huis genomen. Als je nu op GO wil uitzenden moet je wel je eigen microfoon,
je eigen fiches, je eigen elektriciteitskabels, ... enfin, een halve zender zelf
meebrengen. Weinig bevorderlijk voor de
ploeggeest. Een duidelijke afscheuring
kwam er tussen de week-end ploeg, en de
door-de-weekse-ploeg. Dat is trouwens te
horen, de week-end ploeg stijgt er met kop
en schouders bovenuit. GO wil graag mee de
legalisatie ingaan, maar daarvoor moeten
ze eerst uit de huidige problemen...
GO zendt op een halfslachtige manier reclame uit. Je kan morgen stickers kopen van
Rodio GO aan dat frietkot en overmorgen
voor die schoenenwinkel.
FM-band : 102.5
aantal medewerkers : naar eigen zeggen 60
telefoon : 24 08 06
uitzendstudio : café de Gentenaar Vlaanderenstraat

FM-band : 101.8
aantal medewerkers : 21
telefoon : 25.02.09.

GO
De Gentse Omroep (GO, in de omgangstaal),
is niet aan haar eerste naamverandering
toe. Medewerkers van Radio Gent houden bij
hoog en bij laag vol dat GO startte uit
een groep buitengewipte Radio Gent-ers.
Bij wijze van zoete wraak kozen ze een
golflengte die lekker aanleunde bij de
102.7 van hun vroegere zender : de 102.5.
Wat er ook van zij, GO (voorheen Malinda)
is nooit vies geweest van het afsnoepen
van dj's van andere zenders.
Pijlers van GO zijn Dauw (een journalist
die uit de Gentenaar promoveerde naar grote
broer Standaard, waarmee al meteen de
connecties waren gelegd voor denieuwsdienst)
en BRT-free lancer Zaki.
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Radio C aroline

PIK JE ROT

GOLDEN EARRING**********************......
Concert in Vlaanderenhal in sas van Gent.
(00-31-11- 58.25.50)

lOvryd

pj2jg*************************************

CONCERT **********************************
Franz-Xavier Kroetz mut BlanKa Heirman
door NTG op Tenierszolder, St.Pietersabdij • aanvang 20u (25.12.02)

Jeugddriedaagse in gents sportpaleis
in citadelpark, start 14.30u
GOC-fuif*******
Korenbloem,

*************************

Ottergemsesteenweg 20u

NTG TONEEL*******************************
Belgische Cirque Belge, S t .Baafsplein 17
20u (25.12.02)
GAT TONEEL*******************************

DE NIEUWE OROE**********
elker-ick,

*************** **

hoogstraat 9 te gent om 20u

Wie zijn leven is 't in feite. Rijhovenlaan 121 20u (82 50 63)

ROCKFILMHAPPENING..... *.»»**»**»***»*

ARCA TONEEL ******************************

debat met Van Bambost, Temmerman,
Dauw, Huys, met films Britisch Rock en
Let Good Times Roll.

De opdracht, St. Widostraat 3 (25 18 60).
DE BRON T0NEEL**************************:
Eerste verschijning 'De Dame', Komijnstraat 21.30 inkom gratis
VERTICAAL TONEEL*************************
Richard III, Huidevetterskaai 4 (254061)
OPERA VAN VLAANDEREN***********.... *****
Rigoletto, 19.30u Schouwburgstraat 3
(25.24.25)
TONEEL ARENA *****************************
Porter to porter : Ooievaarstraat 62
(26.33.08)

11zat.

TONEEL* *******************************

Verticaal, Arena, Gat, NTG zie
op vrijdag.
DE MMERSMAN.... ********..... *********
Dieper in het moeras wegzinken en
zeggen dat ik van je hou. Vooruit 20u
GESTAMPTE PATATEN MET AJUIN**.... .
Minard, walpoortstraat 15, 19.15u
(25.18.73)
EERSTE GAY VIDEO FESTIVAL*...... *****

FILM************************************!
Eerste gay video film festival met
Caligula, Tarzan, Chinese roulette
Ekkergemstraat 96 (25 49 29)
VIDE0TT0***** ***

*********************

Cabaret met Liza Minelli Ottogracht 36

caligula, a man calles horse, Maria
Braun, Gimme Shelter, Young Frankenstein, Una giomata particolore
Ekkergemstraat 96 (25 49 29)
U2 en ANGRY VOICES............ ********

In samenwerking met de distributiesektor
4. Tips voor meer gevorderden: eèn rijksis de rijkswacht deze week een grootse
wachter krijgt zijn soldij meestal op
preventiekampagne begonnen.
het einde van de maand.
Dat doet ze nog wel meer (met bvb. Via
5. Tips voor moreel-religieus bezwaarden:
Secura) maar het onderwerp van déze reklade biechturen hangen ter kerke uit.
mestunt is wel wat él te potsierlijk.
Op
aanvraag van,vooral, desupermarkten wil de
6. Tips voor volwassenen: om ons aktiefront
rijkswacht de kruistocht aanvatten tegen
te versterken wordt een grootscheepse
de Onrechtvaardigheid van klein winkelposterkampagne opgezet met als leuze:
(zeg maar: supermarkt-) diefstallen.
" VOEL JE JONG ! SLA OOK EENS IETS ACHEn vermits 'men' (zeg maar: de supermarkt)
TEROVER !".
heeft vastgesteld dat vooral jongeren zich
7.
Tips
voor feministen: de mannen pikken
meer en meer tot deze vermakelijkheden lahet meest ! Waarom dan achterblijven ?
ten verleiden is het imago van 's lands
grootste privé-militie al onmiddellijk
8. Tips voor maskulisten: de vrouwen pikken
opgepoetst: "Wie redt des jeugdigens Morahet meest ! Waarom dan achterblijven ?
liteit ? De rijkswachter, uw vriend !"
In het kader van deze imago-stunt is men
9. Tips voor eventueel anders-gezinden:
0.
a. van plan om in de klaslokalen, naast
Als (7) en als (8) dan (implikatie):
de Via-Secura-poster, de volgende vermanen(9).Waarom dan achterblijven ?
de woorden te etalleren: "PAS OP! HET BE10.
(ten slotte):"Een bank zonder geld is
GINT KLEIN !" (Wat trouwens toepasselijk
nog niet zo erg als een kafé zonder
is op de rijkswacht zelf).
bier." (dixit Bobbejaan Schoepe, erelid
Of de desbetreffende poster met het elfde
van het preventie-der -preventie kommitgebod ook in de universitaire auditoria
tee. )
zal terechtkomen is nog niet geweten.
Maar dat mag geen beletsel zijn om alvast
een preventiekampagne tegen deze preventiekampagne te starten, in Schamper (het meest
gelezen weekblad is de Vlaanders- wiens
stapel van één week ZES maal hoger is).
PS.Er bestaat nog één specifiek probleem
We geven U onder de slagzinnen: "Wie redt
met betrekking tot tip 1 (konsumeren en
des jeugdigens Liquiditeit ? Schamper, het
degusteren ). Nl wat te doen met het
blad van papier !" en "PAS OP ! ALLE BEGIN
toiletpapier ? Op deze en vele andere
IS MOEILIJK !" de volgende tips:
vragen wordt een antwoord gezocht op
1. Tips voor hongerig werklozen en bejaarde samenkomst aangekondigd in tip (3).
den: het is gemakkelijker terplaatse te
konsumeren en te degusteren dan te pikken .
Tot dan en tot pikkens,
het PDP-kommittee.
2.
Waarschuwingstip ! Steek geen bloederige
biefstukken weg in lichte zomerkledij.
Ga ze, in het kader van tip 1, liever onmiddellijk klaarmaken op de 2° verdieping
van de desbetreffende supermarkt, onder
het bordje: 'huishoudapparaten' (boter,
zout en peper niet vergeten).
NVDR. Wij de voltallige Schamperredaktie
3. Tips voor bedeesde eenzaten: menig akprotesteren met klem tegen deze groeitief en intensief groepswerk heeft in
ende immoraliteit. En we protesteren
het verleden reeds bewezen dat elk lid
uit ondervinding: elke week opnieuw worvan de groep door de samenwerkin ook inden , bij het verschijnen van Schamper,
dividueel aan durf, zelfstandigheid, lef
alle exemplaren zomaar weggepikt (al
en doorzettingsvermogen wint. (Eerste
wie dit leest deed het óók, of is mesamenkomst van dit preventie-der-prevendeplichtig) . Wij vragen hierbij offit.ie kommittee: dinsdag 14 december in
cieel om bijstand van de arm van de
aud. E, Blandijnberg 20u.
Pikakties
wet (zelf van de armste van de wet !!)
worden voorbereid).

opteedens in Brielpoort te Deinze
tickets 320 frank.

ROLAND AND BLEUSWORKSHOP*** *************
in second line. Klein Turkije 4 om
20u, ingang 75/100 frank.
SINTERKLAASCONCERT* * * *...... ***********
Lazy river jazz club, Tertzweillaan 44
in Gentbrugge.

wierf

munt

Twee jaar geleden, op het einde van 1980,
vlogen er eens twee bekende (en/of beruchte)
heren professoren van onze univ elkaar duchtig in de haren. Ze slingerden in verscheidene lezersrubrieken scheldwoorden naar elkanders hoofd - zij het met den nodige akademische waardigheid. De ene begon het wat
te grof te vinden en legde een klacht neer,
de andere stapte met zijn bezwaren naar de
rechtbank...
Geen verzonnen verhaaltje, maar echt gebeurd. "Protagonisten" van die universitaire storm-in-een-glas-water waren Prof.
Marcel Van Meerhaeghe en Etienne Vermeersci
Van Meerhaeghe doceert economie, nou ja,
leest voor uit een peperduur handboek (I20C
fr. voor circa 350 blz. ), waar toevallig
zijn naam op prijkt. Vermeersch geeft les
in de Faculteit van de Wijsbegeerte.
Wat was er gebeurd ? M.A.G. beschuldigde
Etienne van favoritisme wanneer hij het
'droevig bericht vernam dat de zoon van een
collega van Vermeersch,ondanks een flinke
buis voor economie,toch geslaagd bleek te
zijn. Voorzitter van de examencommissie
die de jongen delibereerde was ...juist:
Prof. E. Vermeersch. Deze laatste pikte
die beschuldiging niet en diende een gerechterlijke klacht in.
Verleden week echter maakten beiden heren
een einde aan het geschil. " Met het oog
op het belang van de universiteit hebben
beide partijen nogmaals de zaak onderzocht"

luidt het officieel. Van Meerhaeghe verklaarde bovendien dat de integriteit van
Prof. Vermeersch voor hem boven alle verdenking staat. Vermeersch van zijn kant zei
geen uitstaans te hebben met de campagne
van sommige kranten en studenten tegen Prof.
Van Meerhaeghe.
Of hoe twee professoren onder het laken van
de akademische liefde elkaar rond de hals
vliegen 1

VOORSTEL COINS_________

CREDIT-SYSTEEM
Coens is er weer eens bij. En deze keer
niet in grijze stofjas als duivenliefhebber of als boeman en aanrander van het
onderwijs. Neen, deze keer kan men er nog
eens over discussiëren, geef toe, een
vooruitgang.

Waarover gaat het? Wel, mensen die tijdens
de examenperiode vol verlangen spraken
over het Nederlandse systeem van examens
aran de universiteiten, Kannen-misschien
al beginnen in de handen te wrijven en op
hun billen te kletsen. Coens is van plan
een credit-systeem in te voeren. Dit betekent dat studenten zelf zouden kunnen
bepalen wanneer zij examens willen afleggen en dit dan nog binnen de periode
van 2 jaar. Wanneer zij dan geslaagd zijn
voor het betreffende vak, krijgen zij een
credit ~en hoeven zij het dus niet meer
te herdoen. Zoals wij reeds zeiden, in
Nederland doen ze het zo en het gevolg is
dat de Studieduur gemiddeld met 1 a 2 jaai
stijgt. Hier springt het V.V.S. natuurlijk
onmiddellijk op met de opmerking dat dit
voorstel enkel een poging is om de studenten (werklozen in de dop) langer van
de arbeidsmarkt te houden. ONs lijkt dit
nu tobh kritiek om de kritiek. De studenten krijgen nml. via het credit-systeem
toch duidelijk een grotere kans om te slagen, daar waar velen deze kans missen en
dikwijls al veel vroeger de rij voor het
stempellokaal gaan vervoegen. De vraag
kan daarbij gesteld worden in hoeverre
dit dan ook niet voor een deel veroorzaak,
wordtdoor een examenrooster dat zo geluksbepalend is dat vele mensen hun stamvader al eens serieus zullen vervloekt hebben omdat hun examennummer hun juist deed
bèlanden in de groep die prof x en prof y
op dezelfde dag hadden, terwijl prof z
reeds de volgende dag hals over kop moet
gekend zijn. Wel kunnen wij de kritische
ingesteldheid van de studentenvakbeweging
volgen wanneer zij opmerken dat er eigenlijk weinig gerept wordt over de studiebeurzen bij dit systeem. HSe zit dat met

de financiering voor 1 of meerdere bijkomende jaren en gezien de huidige désastreuse politiek van Coens t.o.v. universiteiten en studenten zou dat er wel eens
niet zo rooskleurig kunnen uitzien. Daarbij
wat dikwijls uit het oog verloren wordt,
wat is de Vlaams Deelregering van pla n
en gaan zij, die tenslotte toch bevoegd
zijn voor de beurzen, hun nationale leenheer" vol gen ?

Een kritiek die ook het vermelden waard is,
handelt over de examens zelf bij het credit
systeem. Gaan de- proffen niet minder rekening houden met het globale pakket examens en de stddent meer kwoteren op zijn
kunnen van hun bepaald -vak? Beter gezegd,
hoe zit het met de deliberatiecijfers? Een
licentiestudent die eigenlijk niet meer dan
een 5 verdient en binnen het huidige systeem nog een '8 zou krijgen met een blik
op de andere vakken, zou nu wel eens het
moeten blijven stellen met 5 met alle gevol gen vandien.

Reaktie hiertegen alweer
met de opmerking dat men met het creditsysteem minder kans heeft om een slecht
cijfer te halën, men kan namelijk zelf zijn
lot wat meer in handen nemen en zelf bepalen of men het zal kunnen of niet, alhoewel wij wel beseffen dat dit niet altijd
van de student afhangt (!!).

Een ander aspekt van het voorstel Coens
(het hoeveelste ook al weer?) is de vermindering van de studieduur voor licentiaten tot 4 jaar (en dit is niet kontradiktorisch tot wat hierboven staat). Maar wat
zien we, enkel de fakulteit psychologische
en pedagogische wetenschappen lijkt van dezf
voorgestelde maatregel de vruchten te zuller
plukken, al zijn die vruchten volgend .de
personen in kwestie niet zo zoet. Zij vinden
nml. dat het 5e jaar dat enkele jaren geleden hun opleiding verzwaarde, noodzakelijk
is voor hun vorming en dan vooral in praktische zin, daar het gaat over stages. De
mythe van de student die zoveel mogelijk wil
bereiken door zo weinig mógeïijk te doen

Ambitxeuse tiepjes kunnen hun dromen tóch
nog verwezenlijken door een aantal jaren
verder te studeren om de titel van
"master" of "gespecialiseerde licentiaat"
op hun pas te kunnen laten schrijven. Terecht hierbij de kritiek van de studenten
dat men hierdoor een gemakkelijke afstand
creeërt tussen licentiaat en gespecialiseerd licentiaat in het voordeel van deze
laatste op de arbeidsmarkt, waafdoor de
anderen *bi jna verplicht worden om méér
dan 4 jaar te studeren.

Is het daarbij
nodig op die manier onderlinge afjunst in
de hand te werken? Hoevelen zullen zich
dan niet zien rijzen boven de hoofden van
de gewone licentiaatjes? En dat in de hand
werken is zielig, niet.

bindt is echter al net zo onjuist: aan de
fietstocht in Gent (500) en de betoging in
Brussel (3000)werd massaal deelgenomen.
De 3 mans-2 vrouws*actie (+ 2 kameels)aan de
Sociale School bij het bezoek van Dehaene
was zowat een uur vooraf gepland zodat er
moeilijk meer mensen konden zijn.
Tenslotte was de bezetting van het RIZIV
qua opkomst inderdaad droevig, maar ze ging
door en pers en Dehaene werden uitvoerig
bereikt (wij danken die eersten overigens
Reaktie op "7 JAAR - BRANDJE GEBLUST IN AZ"
voor hun mooie plaatsjes maar zouden hen
(Schamper 160)
willen vragen om in het vervolg niet vooraf
te schrijven dat we Dehaene niet aan de lijn
1. Bij het begin van het trimester werd
kregen, als dat een half uurtje later wel
een F.A.K. (facultair actiecomité nvdr)
lukte!).
rond het eisenplatform ( een goede (=betere)
opleiding binnen de 7 jaar en binnen het
We moesten het echter meemaken dat onze eiger
univ, geen 2 soorten huisartsen, geen huis- kollegas en co-slachtoffers van de negen jaai
artsen-specialisten) en tegen de 9 jaar ge- het met de prof eens waren om de les niet
vormd. Zoals elk actiecomité staat dit opende onderbreken, toen we probeerden nog wat
voor elke geneeskundestudent en spreekt ie- mensen op te trommelen voor deze aktie.
" Zo'n leuke les leg je toch niet stil ! ".
dereen daar voor zichzelf. Er zijn dan
Nou, bedankt, derde doe en tot op het bal
moeilijkheden ontstaan die erop wezen dat
der afgestudeerden over zo'n jaar of drie !
het VGK (vlaamse geneeskundige kring nvdr)
de actie liefst binnen eigen winkel wilde
Besluit : wij blijven vast van plan aktie
houden. Hun argumenten zijn dat zij
het te voeren en dat binnen een FA.K en met duiboeltje financieren en dat zij als kring de delijke afspraken om het rechts-links wanstudenten vertegenwoordigen.
trouwen op te vangen . En laat elke student
Principieel fout, daar je niet-leden daarmee geneeskunde die dit leest, 'es ophouden met
van de aktie uitsluit - wat niet onbelang- wachten op de anderen !
rijk is daar iemand vaak bewust niet-lid is
(ondanks de voordelen die de VGK-kaart biedt
FAK zijn er wekelijks; hou de bebij kursusaankopen) omwille van de vrij conrichten op het bord in de gaten !
servatieve wind die daar waait.
Belangrijk is echter dat het precies deze
niet-leden (waaronder inderdaad enkele Mordicussers - die zich echter nooit als groep ps : I love Schamper, smul van ménig editoin het FAK hebben opgesteld) zijn die bij
riaaltje, lust ook de titels wel en loof de
het starten en gaande houden van de akties
konsekwente waarschuwingspolitiek tov NSV,
een grote rol hebben gespeeld en dat nog
Miguels en Stanislassen. Net pluralistisch
willen doen. Met andere woorden: de eeuwige genoeg dus en op dat gebied ... in de sfeer
splitsing links-rechts vertaalt zich hier in van pakweg Aktueel en Pano te situeren,
meer-minder aktief. Ofwel: liever geen dan Laat men er zich voor hoeden aan jullie on"linkse" acties ..., waarbij men het gemeen- afhankelijkheid te tornen!
schappelijk 9 jaars-spook maar vergeet.
2. Dit fenomeen bij de vergaderaars(sters)
vind je ook terug bij de grote groep en is
dus verantwoordelijk voor wat er aan protest
ontbreekt. Zeggen dat iedereen dan maar inLUNA TWIST * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(Waarde) redaktie,
misschien dat geen kat maalt om wat jullie eigenlijk publiceren, zoals ik me best
een mentaliteit onder studenten kan voorstellen, maar bij en na lezing van wat ene
PVDE over de film "POLTERGEIST" schreef,
was ik toch verontwaardigd.
Als Schamper soeverein gebied is van individuen die - naar ze denken, raak - met
studenticoze formuletjes weergave kunnen
doen van deze of gene onderwerpen (in dit
geval hogervermelde film) dan is daar in te
komen, maar sinds jullie schrijven voor een
publiek vind ik het niet vanzelfsprekend
(wat het misschien in se voor jullie toch
zo is) dergelijke eenzijdigheden te publiceren. Genoemde PVDE, met alle respect voor
zijn status, laat zich maar wat kleindenkend
uit over POLTERGEIST, en wat meer is, weinig
geïnformeerd, wat spreekt over de ganse lijn
van de kritiek. Als hij meent dat de American way of life er als suikerzoet is voorgesteld, dan heeft hij niet geweten dat
Spielberg wel degelijk in zijn ideeën gelooft en ze dus ook mooi heeft voorgesteld.
De stugheid van de Belgen en de Belgian way
of life mag nog bewerkt worden. Dat de
brave burger hier in zijn hemd wordt gezet,
zie ik er dus niet qauw in, eerder een beschouwing vanuit fijnzinnig en menselijk
oogpunt. Verder zie ik niet onmiddellijk
het belachelijke in van het feit dat de
Freelings bij hun buurman aanschellen, PVDEs
opmerking is uit de lucht gegrepen; voordien
maakten ze ruzie, vond hij dat dan ook niet
belachelijk ? Misschien had hij er beter
aan gedaan het verhaaltje wel te vertellen
als het daar voor hem op aan kwam, want't is
dat wel het minste in de film.
De mensen naar de bioscoop sturen voor de
inhoud, maar de vormgeving a priori bemodderen lijkt me zelfs weinig doordacht. En
naar Fitzcarraldo zou ik niet eens hoeven te
gaan om te weten dat dit een waardige film
is, gezien zijn recensie dcictrover.

De R.U.G. organiseert voorlichtingsnamiddagen voor laatstejaars uit het secundair
onderwijs op volgende woensdagen:

2 februari : wijsbegeerte
geschiedenis
filologie (alle richtingen)
kunstgeschiedenis
oudheidkunde
moraal wetenschap
9 februari : rechtsgeleerdheid
staats- en sociale wetensch.
23februari : burgerlijk ingenieur
9 maart
: economische wetenschappen
pychologie en pedagogie
23maart
: wiskunde
natuurkunde
scheikunde
biologie
aardrijkskunde
aard-en delfstofkunde
20 april
: diergeneeskunde
1andbouwwetenschappen
lichamelijke opvoeding
27 april
: geneeskunde
tandheelkunde
farmacie
Deelnemers kunnen een vermindering krijger
van 25% op een spoorwegbiljet en een
middagmaal gebruiken in 'Overpoort'.
Om 14u start de voorlichtingsnamiddag.
Neem eerst kontact op met 'dienst voor
studieadvies', Bagattenstraat 168 gent.

(naam en adres bij de redactie bekend)
Alain Markey

t****** *

1 6 DON

in wetteren zaal VHW met fuif studio
17 aanvang 20u.
FOLKMUZIEK*********************.... **
Tap en Tepel, gewas 7, 20u30 gratis

TONEEL************* *********************>

KOSMISCHE MUZIEK................ ******

de bron, NTG, apache, Arca, Arena : zie
boven.

Anarcheius, kangoeroeclub, Houttestraa'
60 te gentbrugge

K

A G E N D A

schooltoneel rond gastarbeiders
in VTB-paddenhoek 3 om 9.30 en 13.30u

MIME ******************************:
Monopologie door Bracke in HosteSabatini, Hoogstraat 23 (25 25 15)
JUGENDSTIL EN HORTA**....... *********
Konferentiezaal info-toerisme,
graaf van vlaanderenplein 37, 15u.
SJACHERBEURS................. *********
in hall zes, citadelpark.

VTK-FILMDRIEDAAGSE *••****•••******•*•****•
ARCA" ********************************

DE KOLONIAAL *******************************

Apologie door Schoenaerts,
straat 3, 20u (25 18 60)

Eric de Volder en Boy Smits, concertzaal
vooruit.

St.Wido-

GERMANIAFUIF*******************************

RIJKSWACHTERS ................. *.........

zaal vooruit,

in zaal cercle met studio 17.

korenbloem,

ICARUS* *******************************

PROKA JAZZ.... ........................ .

IVAN REBR0FF*****************************

lezing door studenten van gentse
academie in Logos, Kongostr. 35.

Air met Threadgill, Hopkins, Mc Call in
Zwarte Zaa1, Akademiest-aa*' 2, 20u 50

st.michielskerk,

20.30u tickets 350frank

PROUST ************************************

Opera, minard, Hoste-Sabatini, NTG,
GAT, zie allemaal hierboven.
JAM SESSION***************************
Second Line Jam Session,
turkije 4, 16u.

in Klein

lezing ower Dro"st. door Smekens, in
Hoger Instituut voer Franse Cultuur
Korenlei 13.

1 4 DIN

VTK-FILMDRILDAAGSE............. *...... *****

TONEEL* **********************************
verticaal,

NTG, Arca : zie boven

VTK FILMDRIEDAAGSE.........******...... *"

breif encounter : 20u
cat people : 22.-30U
inlichtingen : 25 75 7 1 .

*********

tarzan, a tarzoon, midnight express,
little big man, a man called horse,
oedipe re.: ekkergemstraat 96
(25 49 29) .
carioco : ottogracht 36.

om 20.30u opkwaadham 8 : startvergadering
voor een nieuwe universitaire schaakkring.

20u,

500frank.

C0NQIUSTAD0RES*...... *..............
lezing rond inca’s en conqiustadores
door Walter van Eisen, om 20u in
ASLK, korte meer 24, inkom 60frank
VORSTEN EN GRAVEN.................... ****.'
lezing door prof. Van Loon in st.Pietersabdij : 20.30u

Guus Snij kers over de Kerk om 20.30u inhet
KUC’
, Kortrijksepoortstraat 254 te gent

'detectievengeschiedenis' 20u
'metropolis’ 22u30
'dass kabinett des dr. Caligari' 22u30
allemaal in blandijn.

KRIWEGE *************************************
kritische werkgroep germaanse richt een
avond in over sociolinguistiek met assistenten Taeldeman en Simon over sociale relevantie van taalkundig onderzoek in these times,
invloed milieu op taalgebruik enz.
0e brug, 19u.

BLANDIJNFUIF IN CONCERTZAAL VOORUIT***
STARTVERGADERING SCHAAKKRING*******♦*»«*»*'

ottergemsesteenweg 20u

KUCDEBAT******************************* ****

4DETECTIEVENGESCHE
VIDEO* *********************

espoir : 20u
vivre sa vie : 22.30u
allemaal in blandijn.

SI0UXSIE AND THE BANSHEES.............

1 2 ZON
TONEEL* *******************************

INPAKKEN EN WEGWEZEN**.... *............. *

fuif van letteren en wijsbegeerte met
studio 17 aanvang 20u.
LEZING VTB ***************>(

k * * * * * * * * * * * * * *

INFORMATICA* * *******************************
pascalbijeenkomst : 18.30u in platoo 22

sovjetunie tussen tsaar en mohammed door
Ammons, 20u, Paddenhoek 3

SPIJKERS OP HOOG WATER......................
Leen Persijn en Herman Elegast in aud. 1
Van de de ledeganck om 20.30 in een organisatie van studium generale.

1 3 MAAN
TONEEL ********************************

1 5 WOEN
TONEEL ARENA***.... *........ *....... *.....

NTG : zie boven

IK/\/\|_*****************************
Als in de oorlog, Huidevetterskaai 4
20.30u (25 40 61)

Porter to porter, 20.15u, Ooievaarstraat
62
TONEEL ARCA.... *................. *........
De -pd ac't,

EKOLOGISCH DENKEN*****"

Müller

St. Widostraat 3

*********** ..... *‘TONEEL VERTICAAL** *************************

discussiegroep in elker-cik,
om 20u.

hoogstraat 9

Romeo en Juliette,
20.30u.

Huidevetterskaai 40,

KUCFILM** *******************************
dodeskaden om 20.30u in het KUC
kortrijksesteenweg 254 gent

belangrijkste lokale radio's in het Gentse:
99.5 Verona radio
100 Superstar en One
100.3 Radio Toesfel
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 D’ana

