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45, te Gent

A B O R T U S
Wat moet ik doen als ik zwan-
ger ben ? In mijn geval de 
kermissen afreizen en veel geld 
verdienen, maar voor vrouwen 
durft de zaak al eens anders 
liggen. Mordicus organiseert 
een debat rond abortus met de 
hulp van een schare dokters.
Een vooruitblik op de 4° pagina

B K S K E N
Als België twee Spanjaarden po-
litiek asiel zou verlenen dan 
betekent dat zoveel als een 
Belgische erkenning van de 
Spaanse Beskische problemen. En 
daar vraag je natuurlijk. Een 
interview in het Spaans dat we 
voor alle gemak vertaald hebben 
op .de tweede pagina.

A N T I - S T R IP
Schamper heeft veel tekenaars 
zien kernen, afstuderen, en gaan. 
Maar dit jaar, wéér prijs. Een 
verrassend nieuwe strip die we 
aangeprezen kregen door onze 
Leuvense collega’s van het aldaar 
bloeiende studentenblad Veto : 
we presenteren : 'Ilse'.

Rekeningnummer : 001-0481260-22

HET 'A N D E R E '

Z. AFRIKA
Woensdag 2 februari a.s. worden de loka-
len van de universiteit gebruikt voor een 
propaganda-avond voor "blank Zuid-Afrika". 
Zoveel kan men toch afleiden uit de be-
slissing van rector Cottenie om aan de 
"Nationalistische Studentenvereniging"
(NSV) toch een auditorium toe te staan 
voor het organiseren van hun jaarlijkse 
Zuid-Afrika-meeting.
Zoals we vorige week reeds schreven, was 
een gelijkaardige meeting twee jaren ge-
leden aanleiding tot vrij zware incidenten 
tussen organiserende NSV-ers, supporteren-
de VMO'ers en anti-racistische tegenbeto- 
gers. Dat de scheurkalender toen net als 
nu 2 februari aanwees, geeft de geplande 
meeting veel van een herdenkingsplechtig-
heid, hoewel nogal wat mensen het eerder 
als een provocatie ervaren.
De Zuid-Afrika-avonden van het NSV hebben 
steeds veel kwaad bloed gezet. De geschie-
denis heeft immers geleerd dat het de or-
ganisatoren niet om de folklore of het na-
tuurschoon te doen is, maar wel om een on-
verbloemd verdedigen van het apartheidsre- 
gime. De geplande meeting die aan de aka- 
demische overheid voorgeschoteld wordt als 
een gespreksavond over "Zuid-Afrika in de 
internationale verhoudingen" en "Zuid- 
Afrika in de massa-media", is daar geen 
uitzondering op. De aangekondigde sprekers 
zijn Walter Geerts en Jan Van Aerschot.
Wal ter Geerts is BRT-journalist, Protea- 
lid en notoir verdediger van het apart-
heidssysteem. Jan Van Aerschot is redac-
teur van het "Zuid-Afrika magazine, een 
propagandablad voor de "stambroeders in 
Zuid-Afrika", waarin ook NSV'ers, Voorpos-
ters, leden van de "Dietsche Solidaristi-
sche beweging" en redactieleden van "Diets- 
land Europa" (het blad van Were Di) hun 
artikeltje plegen. Enkele citaten uit het 
NSV-blad "Signaal" (sinds kort "Branding" 
genaamd) illustreren treffend de intenties 
van de organisatoren: zo leest men "het 
feit dat de thuislanden (verblijfplaatsen 
voor zwarten nvdr)ekonomisch minder ontwik-
keld zijn is te wijten aan het gebrek aan 
kapitaal, kennis en iniatief waardoor de 
zwarten nagelaten hebben hun eigen gebied 
tot ontwikkeling te brengen". Wanneer men 
hierbij bedenkt dat meer dan de helft van 
de vruchtbare grond in blanke handen is, 
dat de zwarten zich door het systeem van de 
pasjeswetten niet eens vrij kunnen bewegen, 
dat de zwarte scholen ondermaats gesubsi-
dieerd zijn en bij tijd en wijlen als 
strafmaatregel gesloten worden, kent men 
het karakter van dergelijke redeneringen.
De apartheidspolitiek die aan de blanke 
minderheid een onaantastbare politieke 
suprematie geschonken heeft, noemt het NSV 
" de best te voeren politiek die aan elk 
volk zijn zelfbeschikkingsrecht wil geven".
"Het bestaan van rassen", leest men in een 
ander nummer, "is een biologisch feit. Het 
is niet alleen gevolg van opvoeding, maar 
vindt zijn oorsprong in een biologisch ras 
en houdt verband met chromosomen en erfe- 
1ijkheidswetten". Het werd er neergeschre-
ven door Sieghild Rossaert, tevens mede-
werkster van "De Solidarist"(Voorpost), 
"Alternatief" (spreekbuis van nederlands- 
talig Nieuw Rechts), "Alarm"(VM0-blad) en 
"Haro"( het tijdschrift van de "conserva-
tieve revolutie"). Apartheid ziet het 
NSV echter ook als een lofwaardig import- 
produkt: in het reeds vernoemde "Signaal" 
kan men bvb. lezen "Wij dringen aan op een 
gescheiden schoolopleiding voor Vlamingen 
en vreemdelingen. Elke groep moet ee i op-
leiding krijgen overeenkomstig zijn aard 
en begaafdheden". Over politieke rechten 
voor gastarbeiders is men al even duidelijk
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Het ontwerp luidt als volgt s 
Er wordt een redaktieraad opgericht bestaan-
de uit resp. de 4 konventsvoorzitters,
2 student-leden van de S.R. en 6 vooraf 
aangewezen redactieleden van Schamper. .
Deze redactieraad (R,R.) zal a poster!ori 
toezicht houden op de publicaties van 
Schamper , alsook een hoofdredacteur 
en verantwoordelijke uitgever aanstellen.
Dit laatste gebeurt met een meerderheid 
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Men is ondertussen reeds begonnen met het 
samenstellen ervan. Schamper houdt IJ op 
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Alarmerende krantenfoto's jaagden maandag 
aardig wat personeel naar het labo van prof 
Van Rumbeek in de Pijlstraat aan de Coupure.

Eenmaal de rook was opgetrokken bleek alleen 
een kleine opslagruimte tijdens het weekend 
ontploft te zijn. De schade : de dubbele 
beglazing lag aan de overkant van de straat, 
een stuk voorgevel hangt te balanceren en 
als grootste schadepost : de liftschachten 
staan volledig onder het bluswater.

Brandweermajoor Windey schat de schade op 
100.000 frank. Alles lijkt op het eerste 
zicht nogal mee te vallen. Op het seminarie 
van professor Van rumbeek maakt men zich 
absoluut geen zorgen. Het voorval is'ab-
soluut abnormaalèn het werk ging maandag 
gewoon door onder bescherming van rookde- 
tektoren, beveiligde opslagruimtes en 
konstante bewaking.

Maar toch blijft één vraag volkomen onbe-
antwoord : de producten die opgeslagen 
stonden in het geëxplodeerde lokaal konden 
on-mo-ge-lijk leiden tot een ontploffing 
van die omvang. Wat precies de oorzaak is 
is men niet te weten gekomen. Hoe men iets 
dergelijks kan vermijden in de toekomst al 
evenmin. Wat er te gebeuren staat als een 
dergelijk lokaal explodeert tijdens de 
week, in een building vol studenten...

P S Y C H O LO G IE

HYPNO
De reeks ingericht door de psychlogie 
loopt verder in de bomvolle Arca-zaal. 
Zitplaatsen te weinig, staanplaatsen 
d an maar, het lijkt den Heizel wel. 
Dinsdag 1 februair is Piet Linden de 
derde in de rij.

De specialiteit van Linden is de hypnose. 
Een techniek die na eerdere lezingen 
over reïncarnatie-regressie en het 
pendelen wellicht meer wetenschappelijke 
aanhang al kent.

'Hypnose is dé basistechniek om van aller 
lei kwalen en inbeeldingen af te raken, 
o m je te ontspannen of te concentreren.

Dinsdagavond, 1 februari om 20u, in zaal 
Arca, St.Widostraat. Op tijd zijn is de 
boodschap. Honderd frank de inkom.

Zeg nu zelf: wat zou jij doen als je moeder 
eenakters schreef, soms in romanvorm, soms 
als kinderverhaal, maar altijd eenakters? 
Als ik mijn vader was, en mijn moeder een 
eenakter, en ik dus getrouwd zou zijn met 
een singleton, wat betekent dat de akkola- 
den dichter bij elkaar staan dan in een nor 
maal koppel en het bed dus heel smal is, 
dan zou ik mijn vrouw uittekenen op een dia 
gram, want een singleton is een lus en daar-
mee zou ik mij kunnen ophangen. Een beetje 
wiskunde kan soms nuttig zijn in deze tob-
bende tijden.

Heb je zo’n solomoeder en kan je je vader 
niet zijn, ziehier enkele remedie-geschen- 
kjes om Ma uit haar isolement te halen: een 
tandem, stereo ipv mono, een dubbelganger, 
een zijspan, een tweesnijdend mes, een al-
ter ego, een meeëter, een pingpongtafel of 
een duobaan. Zeg nu zelf: zo kan het niet 
verder. Met moeder. Met dit stuk.

Met Schamper. Intussen weet iedereen dat 
het niet-gelukt is schamper te vergifti-
gen, de redactie onder de jodendouche te 
krijgen en dat lichaamsdeel van de hoofd-
redacteur waarzonder hij geen echt HOOFD 
redacteur had kunnen blijven staat nog 
steeds netjes op zijn plaats. Zeg nu zelf 
je zou voor minder eenakters gaan schrij-
ven .

Kunnen we eindelijk eens over iemand 
anders schrijven ?

Tegenwoordig hangen huwelijksfoto's steeds 
vaker in een Bijzonder Tijdelijk Kader.

Wat komt dat hier doen?
Vraagt een lesbienne die zwanger wordt zich 
ook af. Of Sharon als hij een mens in zijn 
tuin ziet.
Punttop van marginaliteit: ten eerste een 
fulltime job hebben die je ten tweede zo-
veel tijd kost dat je ten derde niet naar 
'ET' kan gaan. Zopas vernomen dat de VMÜ 
niet naar de bioskoóp wou, omdat de film 'n 
flagrant voorbeeld van BUITENlandse inmeng-
ing en dan nog wel franse inmenging zou 
zijn... In besloten kring werd dan naar een 
Vlaamse kopij gekeken:’EN'. Waarop, hoe een 
dubbeltje rollen kan [hoewel dat in deze 
tijden niet ver meer zal zijn), de ekolo- 
gisten de film prompt overnamen want die 
dachten natuurlijk aan Extra Nuclear. We 
kunnen hier een Ellenlange Tekst van maken.

Wie breit verder? Ik niet. Geen eenakter. 
Zopas vernomen dat de VMO MASSaaaal naar de 
bioskoop is getrokkenl Dachten dat het over 
Ellendige Turkten ging. Pech natuurlijk. Een 
Echte Tegenvaller voor de VMO, zoiets.
Hoe slecht de film ook was, het moet je 
toen maar overkomen, zo'n vreemd beest in 
je dorp. De Vlaamse Voerenaars zullen weten 
wat dat betekent als Hapart daar burgemees-
ter wordt. José, phone home! Of die mensen 
aan de Indische Oceaan, die ei zo na een 
Russische ET op hun appel kregen. De Russen 
gebelgd om het verlies en de Belgen gerust 
omdat het ver van hun bed gebeurde.

Van bed gesproken. Wat doet een vermoeid 
maar vrij redakteur na het plegen van een 
artikel als dit?
Zeg nu zelf: Effe Tukken.

vervolg laatste pagina



K O PPEN  GETELD__________

13 .608  RUGGEN
In het Kader van ons wekelijks kader- 
tjesnieuws het volgende. Wij willen 
het namelijk eens hebben over ons , 
wij dus. Ons kliekje hier in Gent be-
reikte namelijk het cijfer van 13.608 
in januari 1963. Dat wil zeggen dat er 
dit jaar 70 hoopvolle gezichtjes bij-
gekomen zijn. Niet zo slechts dus voor 
de RUG, trouwens de KUL deed het ook 
niet slecht in die zin dat het aantal 
studenten daar ook lichtjes steeg. De 
Walen daarentegen boekten een verlies 
dit jaar. Het gaat dus niet alleen slecht 
met de staalnijverheid ( Cockerill en 
Sambre) .

Zou er enig verband bestaan tussen béide 
evoluties ? In ieder geval hebben wij 
vernomen dat de regering reeds begint 
uit te zien naar een Gandois voor de U- 
niversité Catholique de Louvain (U.C.L. 
voor de kenners) die verleden jaar 400 
studenten verloor. Hiervan verdwenen er 
25% buitenlanders. In de U.L.B. kwamen 
er 800 zitplaatsen vrij en waren er 30% 
buitenlanders minder. Over de buiten-
landers van Gent kunnen wij echter niet 
schrijven bij gebrek aan informatie. Wel 
weten we iets meer over de specifieke 
studierichtingen hier in onze scone stede.

Op vele gebieden opvallend en dus ook op 
dit vlak vormen de toekomstige advocaten 
weer een aparte groep. Hun aantal nam 
namelijk toe met 62 (totaal 561). Zouden 
hun voorgangers De Clercq en Guyke Ver- 
hofstadt daar voor iets tussen zitten.

Tweede opvallend punt, bij de pillendraa-
iers kwamen er 46 telgen aan de draai-
tafel bij. Wat is nu de oorzaak van wat ?
Is het doordat er meer mensen ziek worden 
dat er meer farmaceuten zich geroepen voe-
len , of worder er juist meer mensen ziek 
doordat er zoveel pillenwinkels en fabrie-
ken langs Vlaamse wegen en op industrie-
terreinen verschijnen. Alléz, nu je het 
probleem kent, neem dan maar een poeder-
tje tegen de hoofdqijn.

Wat we in België met onze burgerlijke 
ingenieurs gaan doen weet zelfs Mare Eys- 
kens niet. Dit jaar + 32 (tot.: 286). Als 
het zo verder gaat voorspellen wij dat 
België binnenkort als voornaamste ekport- 
produkt ingenieurs zal hebben. In het kader 
van de Noord-Zuiddialoog kan men de mensen 
in de ontwikkelingslanden al beginnen voor- 

te bereiden.

Staats-en Sociale Wetenschappen namen 
met 31 exemplaren toe (tot. 235) en 
als al de Psychologische en Pedagogische 
studenten (+ 21, tot. 388) eens afge-
studeerd gaan raken wil ik binnen enke-
le jaren het geestelijk peil van de be-
volking eens uitgetekend zien op gra-
fiek. Dat belooft ! (trouwens .mooie 
cliché)

Waar gaat het naartoe met literair 
Vlaanderen ? In de Germaanse filologie 
kwamen 23 mensen minder opdagen (tot. 
249) .En over Wiskunde ( tot. 106) en 
Tandheelkunde (tot. 113) valt er weinig 
meer te zeggen dan dat ze respectieve-
lijk met 22 en 10 mensen afnamen.

Tot slot nog de verwachtingen. Voor 
vólgend jaar zal het aantal 18-jarigen 
afnomen ,wat dus ongetwijfeld zijn 
weerslag zal hebben op onze kliek hier 
en elders. ■

Ooit al eens les gehad in politieke aktie ? 
Dat zal wel niet, want zó intiem wordt bier 
ook weer niet qedoceerd. Het zal dan wel 
zijn om die putjes te vullen dat het AFF af 
en toe nog eens de typ- en stencilmachine 
bovenhaalt om de demokraten aller landen 
Stof tot nadenken te geven.

Dat ze daarbij niet bijster spiritueel zijn 
•en steeds het spreekwoord! i jke precedent 
afwachten om in de pen te kruipen is nog 
enigszins te velen: het IS ronduit schanda-
lig dat de rector op 2 februari een zaal af-
staat voor een avondje propaganda voor het 
enige openlijk fascistische reaime nn deze 
aardbol : Zuid-Afrika en het zijn verdacht 
gevaarlijke kereltjes die het inrichten.

De vraag is nu wie van beiden het meest
stompzinnig is: de inrichters of de tegen-
standers ? Als je weet dat het AFF, laatst 
in Antwerpen, domweg in de val is qelopen 
en als gedoodverfde herrieschoppers teruq 
afdroop, dan kan je vóórspellen wat er gaat 
gebeuren nu het AFF heeft opgeroepen om op 
twee februari ter plaatse te zijn en dan 
heb je ook het antwoord op de vraag. 
Blijkbaar hebben beiden elkaar gevonden in 
de leuze: het geeft niet wèt ze over je 
schrijven, èls ze maar schrijven !
Het ezel achtige AFF stoot zich, voor de zo- 
v eelste maal,aan dezelfde steen zodat de 
ster van ’demokratisch links taant, die van 
Zuid-Afrika en nieuw-rechts weer begint te 
flikkeren. Dank U, AFF, het is een leer-
zame les. ■

aperitief--------------------------------

Het Gentse Muziekkonservatorium start met 
een reeks van 4 aperitiefkoncerten in sa-
menwerking met de pas opgerichte VZW 'Mu- 
zikon. Het eerste koncert heeft plaats op 
zondag 30 jan en brengt '20ste eeuwse ka- 
mermuziekwerken' van J.Rivier, Ryelandt, 
Corijn en F.Glorieux.
Volgende koncerten op 27 febr, 27 ma en 
24 apr, telkens om llu.
Abonnementen: 300 fr/ stud.:240 fr 
Kaart per koncert: 100/80 
Reservatie: ter plaatse = Hoogpoort 64 of 
tel.:25.15.15.

indianen ----------------------------------
De Indiaanse naties in de USA strijden nog 
steeds voor de erkenning van hun soeverei— 
niteit door de UNO en de wereldgemeenschap. 
Deze strijd wordt gevoerd door de overkoe-
pelende 'International Indian Treaty Coun- 
cil'. Om de werking verder te kunnen zet-
ten heeft het IITC geld nodig. Daarom 
heeft het BANAI (Belgisch Aktiekomitee 
Noordamerikanische Indianen) in ons land 
een reeks benefietkocerten georganiseerd 
met de bekende Lakota-zanger FLOYD WESTER- 
MAN. Op wo 2FEBR kun je hem zien en horen 
in de koncertzaal van de VOORUIT.

- symptoom------------------------------
Op za 5 febr brengt Symptooms Jongerenthe-
ater 'Abbedoe' de première van hun nieuwe 
kreatie : BUITENSPEL: een stuk over geweld, 
macht, manipulatie e.d.
Ook nog te zien op vr 11, wo 16, za 19 en 
wo 13 febr om 20.30u in theater symptoom, 
Reinaertstr. 125. ( tel.: 27.51.96.)

TERUG  N A A R  DE A FZE N D ER

2 BASKEN
Juanjo Arrese en Fernando Bilbao, twee Basken die drie en een half jaar teruo naar 
oelgie waren gevlucht, lopen ernstiq gevaar om op 31 januari door onze justitie-
minister Go 1 teruggestuurd te worden naar Madrid, dat is naar de gevangenis, dat 
is naar de folterkamer.
We hadden nog nooit mensen geïnteviewd die een paar dagen later misschien od de 
pijnbank zouden kunnen liggen. Een naar gevoel, vooral als ze ons dan noq rustia 
op een pint en een sigaret trakteren. ■

SCHAMPER: Over enkele dagen valt de beslis-
sing of jullie worden uitgewezen. Denk je 
dat daar nog iets aan te doen valt ?

JUANJO: Wel, we zijn op de hoopte van enkele 
brieven die minister Gol aan verschillende 
parlementairen heeft geschreven en daarin 
heeft hij gezegd dat hij ons niet aewoon het 
land zal uitwijzen maar ons op een vliegtuig 
zal zetten. Richting: Madrid. Dat is een 
harde klap voor ons.

SCHAMPER: Men kan politieke vluchtelingen 
toch niet zomaar terugsturen naar het land 
dat ze ontvlucht zijn ? Is dat wel wette 
lijk ?

JUANJO: Het is zo dat we vóór 31 januari een 
ander land moeten vinden dat ons wil herber-
gen. Maar dat willen we niet. We willen 
hier blijven, zelfs zonder politiek asiel.
In dat geval laat de wet toe dat we worden 
gerepatrieerd naar Spanje. Als we deze da-
tum van 31 januari overschrijden kunnen we 
gearresteerd en op een vliegtuig naar Span-
je gezet worden.

SCHAMPER: Waarom willen jullie dan geen an-
der land kiezen ?

JU.ÜO: Dat is de zaak niet. Toen we naar 
België kwamen hoopten we hier de gastvj .j- 
heid te vinden van een demokratisch land 
en ook dat we het statuut van politiek 
vluchteling zouden krijgen.
Een tweede punt is dat we deze uitwijzing 
aanzien ais een politieke zaak: het ont-
kennen van de baskische strijd voor zelf-
beschikking.

We zijn ons land ontvlucht omdat we een 
aantal demokratische vrijheden opeisten 
die ons, en gans het baskische volk zijn 
ontzegd, vrijheden die zelfs opgenomen zijn 
in de Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens van de UNO.
Daarom heeft men ons ginder vervolgd, daar-
om zijn we ook op de vlucht gedreven naar 
België.
We zien* het als een politieke zaak om onze 
strijd ook hier verder te zetten. Het gaat 
tenslotte om de voortzetting van een strijd 
die we in Spanje hebben moeten achterlaten.

Verder zijn er een aantal voorwaarden ge-
steld om het statuut van politiek vluchte-
ling te krijgen. Zo moet je een aanvraag 
indienen in het land waar je direkt na je 
vlucht bent aangekomen en dat binnen de 48 
uur. Wij waren volledig in orde met die 
voorschriften en toch heeft de UNO ons tot 
twee maal toe het statuut geweigerd. Met 
als gevolg dat we geen nieuwe aanvraag meer 
mogen indienen in om het even welk ander 
Europees land. Als men ons dus gewoon de 
grens overzet worden wë* de soeelbal van de 
verschillende Europes® regeringen. En dat 
willen we niet. We willen geen speelbal 
zijn. Dan nog lievep hier blijven en het 
risiko lopen dat men ons naar Madrid teruo- 
stuurt.

SCHAMPER: Waarom heeft de UNO jullie sta-
tuut van politiek vluchteling geweigerd ?

JUANJO : We zijn in 79 hierheen gekomen met 
een heel dik dossier waarin alles stak 
wat onze zaak aanging : heel veel politie-
ke feiten, klachten van alle demokratische 
partijen, gaande van de baskische sociali-
stische partij tot de PSOE (de huidige

regeringspartij ) en het maakte allemaal 
duidelijk dat we toen niet konden terugke-
ren naar Spanje .
Nu, na 3,5 jaar, vinden ze het dossier nog 
onvolledig. Er zouden noq geqevens ontbre-
ken. Dat is een belachelijke zaak want in 
die 3,5 jaar is mijn broer Coldo Arrese 
tot tweemaal toe gearresteerd en gefolterd 
in een baskisch kommissariaat . Vrienden 
van Fernando werden ook opgepakt en gefol-
terd terwijl men duidelijk allusie op hem 
maakte. Men vroeg naar hem en waar hij ver-
bleef .

Ook naar mij heeft men gevraagd.
Hieruit moet het voor de UNO toch duidelijk 
zijn dat er gevaar bestaat voor onze fysi-
sche integriteit als we moeten terugkeren.
In het dossier zitten zelfs officiële do- 
kumnten van het spaanse gerecht , oa over 
folteringen van enkele van mijn vrienden.
Dat is bevestigt door een belgische dele-
gatie van de Kommissie voor de Rechten van 
de Mens. Het gevaar dat we gefolterd zullen 
worden is dus zeer waarschijnlijk.
Daar komt bij dat de UNO weinig macht heeft. 
Het is een zaakje tussen de belgische en 
de spaanse regering, die heel wat druk heeft 
uitgeoefend om ons dat statuut te weigere- 
ren. Want het zou alleen maar het imago van 
de spaanse facade-demokratie naar buiten 
brengen.

FERNANDO: Ook nog een reden waarom we niet 
als politiek vluchteling worden erkend,is 
het feit dat Spanje de vorige 3,5 jaar 
konstant heeft geleefd onder de dreiging 
van een militaire staatsgreep. Was bvb de 
staatsgreep van 23 februari 81 geslaagd, 
dan had de UNO niet lang getwijfeld. Maar 
nu, na de reqeringsovername - we spreken 
nooit van machtsovername omdat de macht bij 
het leger is gebleven - heeft Spanje zich-
zelf weer de illusie van een demokratie 
gekreëerd waarin wij dan zogezegd een 
plaatsje zouden kunnen krijgen. Maar dat is 
ook een illusie natuurlijk.

SCHAMPER : Stellen jullie enige hoop in de 
huidige socialistische regering ?

JUANJO : Hoe kun je vragen of we verwach-
tingen hebben van do socialistische partij, 
als zij dat zelf niet heeft ? Om de ver-
kiezingen te kunnen winnen heeft de PSOE 
haar programma danig afgezwakt. Ook om op 
goede voet te staan met het leger en met 
kringen die de ware macht in handen hebben. 
Zo zitten de socialisten wel in de rege-
ring maar met zo'n zwak en ongeloofwaardig 
programma dat ze in niets verschillen van 
een UCD - bewind ( UCD= Union Central Demo- 
cratico ) .

Voor ons, linkse patriotten, is het duide-
lijk dat de regeringsovername door de PSOE 
is gebeurd met de goedkeuring van het spaan 
se grootkapitaal en het leger, anders zou 
het hoegenaamd niet mogelijk zijn geweest. 
Deze regering blijft dus inkompetent om 
de minimale demokratische verwachtingen in 
te lossen die het baskische volk opeist.
DAt wordt nog het beste geïllustreerd door 
het feit dat ze niet wil praten over de 
vijf basispunten van de Verenigde Socialis-
tische Patriottische Groepen. Die punten

zijn: 1. volledige amnestie
2. terugtrekking van de politiemacht 

en van alle Guardia Civil uit 
Baskenland

3. zelfbeschikkingsrecht voor het 
baskische volk

4. Legalisatie van alle politieke 
partijen

5. Verbetering van de sociale situa-
tie van de arbeidersklasse

Spanje foltert in Baskenland

Geen uitwijzing van Baskischc vluchtelingen
Steun hun strijd voor politiek asiel

Ook eisen we de erkenning van de bas-
kische taal. Als men over deze eisen
niet wil praten, met andere woorden als men 
ons zelfs de rechten ontkent die door de 
UNO en door de Rechten van de Mens zijn 
vastgelegd, dan mogen we toch vraagtekens 
zetten achter het demokratische karakter 
van het Spaanse regime.

SCHAMPER : Als de socialistische partij 
niet in staat is om de mensenrechten te 
erkennen, is ze dan in staat om de schen-
ding ervan te voorkomen ? Kan ze de Guardia 
Civil in toom houden ?

Ik kan daar best op antwoorden met een voor-
beeld. Gisteren nog meldde de Spaanse natio-
nale omroep (Radio Nacional) dat in Eibas



W A T KRABB ZO A L D EN K T O V E R

COENS
Schande over u psychologen en pedagogen ! 
Daniël Coens, notoir verdediger van het 
rijksonderwijs, lanceert een wetsvoorstel 
dat niet bepaald studentvriendelijk ge-
noemd kan worden, en de fakulteit doet 
niets ! Nou ja, niets, een algemene ver-
gadering met veel mooie woorden, maar zon-
der gevolgen (cirque-PPW-cirkus).

Als Kritische Aktiegroep Psychologie en 
Pedagogiek (KRAPP-SVB) kunnen we niet lan-
ger zwijgen over deze zaak. We zijn nl. 
geen familie van Leopold III.

Waarover gaat het ? Het wetsvoorstel Coens
komt - kort samengevat - hierop neer :
- gelijkschakeling wettelijke en weten-
schappelijke graden. Alles wordt "aka-
demisch". Dat betekent dat men aan alle 
Vlaamse uniefs een gelijkvormige oplei-
ding P.P.W. zal organiseren. De huidige 
warboel van programma's wordt "geharmo-
niseerd" door een Hoge Raad voor het 
universitaire onderwijs (uiteraard zit-
ten daar geen studenten in.)
Het betekent ook dat men het diploma PPW 
voor de centrale examencommissie zal kun̂  
nen behalen.

- Invoering van een "credit-systeem". In 
de wetteksten zelf wordt met geen woord 
gerept over een credit-systeem - wat men 
ook moge beweren. De memorie van toe-
lichting stelt wel dat het mogelijk is 
bepaalde l,examengedeelten die betrekking 
hebben op bepaalde vakken te crediteren"

- Voor de richtingen PPW wordt de studie-
duur van 5 op 4 jaar gebracht !

Wat denkt KRAPP - SVB daar nu over ?
- Reeds eerder hebben we erop gewezen dat 
de zgn. 'bescherming van ons diploma' 
door het invoeren van de akademische grâ  
den enkele gevaren inhoudt. We denken 
daarbij aan het ontstaan van "ordes van 
psychologen/pedagogen" of soortgelijke 
rommel.
Andere mogelijkheid. Men voert in de sub 
sidiecriteria van JAC's, JIC's e.d. in 
dat 2/3 van de consultaties moet gebeu-
ren door iemand die de akademische graad 
psychologie bezit. Gevolg is dat de mees’ 
te JAC's kunnen sluiten, want dat kun-
nen ze niet betalen. We vermijden der-
gelijke toestanden liever.

- Wat Coens een credit-systeem noemt lijkt 
er in de verste verten niet op. Het prin 
cipe van een credit systeem ten gronde 
uitleggen zou te veel plaats nemen, maar 
toch een kort woordje uitleg. Een credit 
systeem betekent dat je op een of andere 
manier bewijst een vak (gedeelte) onder 
de knie te hebben.(vb. door een examen, 
een demonstratie, een eindwerk...) Eens
eslaagd ben je vrijgesteld voor dat vak 
gedeelte). Je moet daarover dus geen 
nieuwe proef jtieer afleggen (dus, bissen 
bestaat niet meer ...). Het betekent 
dan ook dat een student zijn studiën'tme 
en - duur in belangrijke mate zelf be-
paalt. Hij/zij zal nl. ook zelf bepalen 
wanneer hij/zij klaar is om een bepaalde 
proef af te leggen. In een creditsysteem 
worden ook ruime keuzemogelijkheden in-
gebouwd. Een dergelijk systeem zou KRAPP 
uiteraard toejuichen. Het voorstel van 
Coens lijkt daar echter niet op. Het is 
eerder het officialiseren van What's in 
a name !

- Dé struikelblok voor de proffen : stu- 
dieduurvermindring van 5 tot 4 jaar. Lo-
gisch, studieduurvermindering betekent 
verkleinen van het aantal studenten, en 
betekent dus ook vermindering van hun

in een feestzaal een Baskische meeting door 
Guardia Civils met wapens is uiteengeslagen. 
Drie mensen werden opgepakt en gefolterd, 
en toen men op straat kwam om de folteringen 
aan te klagen, heeft de socialistische bur-
gemeester van Eibas ze veroordeeld. Maar 
verder gaat het niet : de socialisten kunnen 
de folteringen enkel aanklagen. Ze kunnen ze 
niet verhinderen omdat de macht in Spanje 
nog steeds in dezelfde handen is als onder 
Franco, ze is nog steeds even fascistisch.
En als daar geen einde wordt aan gemaakt, 
is er van demokratie geen sprake.
Ngg-een frappanter voorbeeld : de huidige 
minister van binnenlandse zaken, Dario Nuevo 
komt uit de falange, een fascistische groe-
pering en hij heeft verklaard dat het Bas-
kische probleem enkel kan opgelost worden 
met nog meer Guardia Civils en nog meer re-
pressie. Dat zo iemand minister is in het 
huidige kabinet, duidt toch op het kompro- 
mis dat de socialisten met de machthebbers 
hebben moeten sluiten. Zij hebben er mensen 
moeten bijnemen die vroeger en nu geen so 
cialisten zijn, maar die de echte macht in 
Spanje belichamen.

SCHAMPER : Dan zeg je dat de situatie nu 
nog erger is. Vroeger was het regime zonder 
meer fascistisch, en nu zegt men demokra-
tisch te zijn terwijl het fascisme nog even 
erg is ?

Da's heel juist : er wordt enkel een demo-
kratische fagade opgehangen. Trouwens, de 
zogenaamde demokratie is zelf een kreatie 
van Franco : hij heeft Juan Carlos benoemd 
als koning. Met als gevolg dat de situatie 
nu nog erger is dan vroeger. Vorig jaar 
werden er in Baskenland tienduizend mensen 
gearresteerd. Ze zijn allemaal langs de ï 
Spaanse gevangenissen gepasseerd en gefol-
terd. En toch zijn slechts honderd van hen 
veroordeeld. De zwaartekracht van het hui-
dige repressieapparaat ligt gekwartierd in 
Baskenland. Alle macht, militair, juridisch 
zelfs administratief, is nog steeds in hande* 
van dezelfde personen als onder Franco.

SCHAMPER : Wat wint de Spaanse regering er-
bij om zo aan Baskenland te blijven vast-
hangen ?

Om te beginnen is het voor ons duidelijk 
'dat een fascistische, centralistische staat 
jewoon niets respekteert, dus zeker het zelf-
beschikkingsrecht van een volk niet.
Maar het zijn vooral ekonomische redenen 
die overwegen. Baskenland is het meest ge-
ïndustrialiseerde deel van Spanje en daar 
wil de staat zoveel mogelijk rendement 
uit halen. Ze willen Baskenland eerst

leegzuigen, en het dan pas loslaten, maar 
ze weten, WETEN dat ze de strijd aan het 
verliezen zijn, dat ze eigenlijk al ver-
slagen zijn.

SCHAMPER : Voor jullie is het nog slechts 
een kwestie van jaren ?

De laatste tien è twintig jaar, en dan 
vooral na de dood van Franco, is er een hele 
evolutie geweest in Baskenland. Volgens de 
laatste verkiezingen blijkt er een meerder-
heid van 52 % van de Basken voor autonomie 
te zijn.
Daarbij komt nog de 18 % die voorstander 
zijn van een ruime federalisering. De 
overige 30 % zijn diegenen die verbonden 
zijn met de politie, de repressieve machten 
het spaanse grootkapitaal. Zij hebben er 
alle belang bij dat de kontrole blijft 
bestaan. En daarbij zitten ook leden van 
de 'moderne' socialistische partij.

SCHAMPER : Jullie zijn Baskische sindika- 
listen. Jullie worden dus vervolgd voor za-
ken die bij ons demokratische rechten 
zijn ?

Ons syndikalisme gaat wel verder dan hier. 
Wij behoren tot een syndikalistisch front 
en zijn lid van Herri Batasuna (links Bas-
kische partij). Wij ageren dus zowel voor 
de arbeidersklasse als voor de nationale 
bevrijding.
Ik werd gearresteerd en gefolterd omdat ik 
propagande had gemaakt voor een nationale 
Baskische feestdag, die nog hevig onderdrukt 
wordt. Ik werd voorwaardelijk vrijgelaten. 
Toen heeft de vakbond een staking georga-
niseerd omdat één van haar leden was ge-
dood. We hebben mee georganiseerd en men 
heeft dan een aanhoudingsbevel tegen ons 
uitgevaardigd. We zijn niet meer naar huis 
teruggekeerd, maar we zijn wel blijven wer-
ken in de vakbond en in onze bedrijven.
Toen de pglitie ons ook dSSr kwam zoeken, 
zijn we het land ontvlucht.

SCHAMPER : Wat kan er nu voor jullie voor 
31 januari nog gedaan worden ?

Het is toch wraakroepend dat Gol, een 
Waals minister, een beslissing heeft ge-
nomen tegen het overgrote deel van de 
Vlaamse opinie in ! Er zijn heel wat 
Vlaamse parlementairen die onze zaak steu-
nen en dat negeren is een kaakslag, zowel 
voor ons als voor het Vlaamse volk. We 
roepen dan ook alle Vlaamse partijen op 
cm op te komen voor ons politiek asiel en 
cm te vermijden dat we naar Madrid zouden 
worden overgevlogen. Iedereen kan daarbij 
helpen door kaarten of brieven te schrijvei 
naar Gol zelf én naar de verantwoordelijke 
politiekers. Alle aktie die hier gevoerd 
wordt om onze zaak te steunen zal met 
blijdschap aanvaard worden, zowel door ons 
als door het Baskische volk.

centen. Was het niet onze dekaan die in 
de les historische pedagogiek beweerde 
dat alle perikelen in de geschiedenis 
van het onderwijs een kwestie van centen 
waren ?

Voor KRAPP ligt de zaak enigszins anders. 
Nu doen we er 5 jaar over om psycholoog 
of pedagoog te worden. 5 jaar met enorm 
veel overlappingen, verouderde kursussen 
soms onbekwame docenten...Kortom, de 
kwaliteit van de opleiding laat veel te 
wensen over. Die kwaliteit verander je 
niet door aan de studieduur te sleutelen, 
maar door inhoudelijke programmahervor- 
mingen. Dat de proffen daar nog niet aan 
toe zijn is duidelijk gebleken in de ver 
schillende commissies voor programma - 
hervorming. In een bepaalde richting 
werd een totale studentendelegatie zelfs 
ontslagen.("samenwerking onmogelijk" 
heet dat.)

Tot slot nog enkele losse overwegingen.
In Leuven, Gent en Brussel is psychologie 
en pedagogiek anders gestruktureerd(al of 
niet gesplitst, apparte richting Sociale 
Agogiek ...) Wat gebeurt er via de zgn. 
harmonisering ?

Volgend gerucht doet nu al de ronde : "Als 
de studieduur van 5 op 4 jaar komt, dan 
zullen de proffen een zgn. speciale licen-
tie organiseren". Vervelend dat je dan 2 
soorten diploma's aflevert, waarvan dat 
zonder specialisatie zo goed als waarde-
loos wordt. Nog vervelender dat je als 
student geen beurs krijgt voor een spe-
ciale licentie.

Het wetsvoorstel Coens is geen zaak die 
enkel psychologen en pedagogen aangaat.
Het is een problematiek die ook in andere 
fakulteiten gevolgen zal hebben. Hopelijk 
komt er reaktie zowel in de PPW als el - 
ders .

K’RAPP - SVB .

dirty old man
(Student zoekt bijverdienste. Plaatst annon-
ce in Streekkrant, Krijgt telefoon. Een oude 
mannensiem. Beschaafd Gents. - Echt gebeurd)

Man: U zijt student?
Std: Ja.
Man: U zijt 22?
Std: Ja.
Man: Ja, daar ben ik wel in geïnteresseerd.

Het zou bureelwerk zijn. 
std: Ja, dat is goed. En wanneer?
Man: Alle dagen van 10 tot 1u smiddags.
Std: Dat gaat. En wat is de verdienste?
Man: Vijfhonderd frank per uur.
Std: Bureelwerk zegt u?
Man: Ja. Het is niet moeilijk, maar het moet 

wel juist, precies zijn.
Std: En wanneer spreken we eens af?
Man: In de week of zo. En was u ook niet ge-

ïnteresseerd om fotomodel te zijn?
Std: Niet bepaald nee, dat zal een andere 

annonce geweest zijn.
Man: Maar zoudt ge het willen doen?
Std: Liever bureelwerk.
Man: Goed, ik zal u terugbellen.
(twintig minuten later)
Std: Hallo.
Man: Ja, is 't met de student zelve?
Std: Ja.
Man:_ Ja, ik heb derjuist u getelefoneerd hé.

Is dat dan geregeld voor fotomodel?
Std: Jamaar, wat voor foto’s zijn dat?
Man: Euh— 't zijn eigenlijk geen foto’s. 
Std: Wat is het dan?
Man: Het is eigenlijk feitelijk massage...
Sta(had ik maar kinesitherapie gedaan..!): 

Nee, danku.
Man: Dan blijven wij dezelfden. Goeiendag.

De K.K. v.d. R.U.G. is 50 of de Klassieke 
Kring van de Rijksuniversiteit Gent viert 
in februari zijn 50jarig bestaan .Panerru 
circenses et studenses op het programma: 
dinsdag 8-2-83 19u. Acad. zitting (aud.

B, Blandijnberg 2, Gent). 
woensdag 9-2-83 14-18u.:Interklassiek

sporttheffen (G.U.S.B.)
21u.: T.D.Czaal Barra 

cuda)
donderdag 10-2-83 15u30: Lezing door Pr.

Dr. Leeman CV.U.' Amstefdamli.v.m. Cide- 
ro's De Oratore (lokaal 241,Blandijn 2)

'ILSE of de absurde ondergangang van een strip bart ramakers

3-12-JC)8Z-



Regisseur Jaak Boon heeft door vele 
kleine en middelgrote watertjes ge-
zwommen; het RITCS, fugitive cinema, 
kortfilms, teater, zowaar producent van 
"Verloren 'Maandag" en daarna vooral 
failliet. Als weerwraak scheept hij ons 
nu op met "Na de liefde". Maar Boon heef' 
iets bijgeleerd. Bankroet vermijden is 
de boodschap, dus een 'grote' naam op 
de affiche. Prijsvarken van dienst: Ray- 
mond van het Groenewoud, de man die 
zijn volk leerde roken.
In'na de liefde'zit de Lou Reed van de 
lage Landen (Gerard in de film! in de 
eerste plaats achter de rokken aan. En 
dat de titel ener zijn LP’s ook nérgens 
op slaat, bewijst hij door zich constant 
lazarus te zuipen. Want Gérard is een 
sociaal geval. Uitmuntend in communicatie 
stoornissen en zwartgallige opmerkingen, 
een zero in geldzaken? een bullebak in 
relaties tot zijn vrouw(en). Gérard, het 
drankorgel dat er van droomt de wereld 
te verbazen met de roman van "de eeuw. 
Tegen zijn stinkend rijke ouders (hyste-
rische ma, pa is hoog partij-ambtenaar] 
zet hij een grote muil op. Ter kompen- 
satie parasiteert hij dan wel op de kap 
van zijn zus die, zoals het hoort, een 
hart van koekebrood heeft. En zo zwalpt 
Gerard het eerste deel van de film door 
Brussel, een vriendinnetje hier, een 
pilsje (primus alom !) daar, schudden 
overal. Een slakkezwalp. Maar dan wordt 
het menens. De conflicten vallen met de 
deur en veel lawaai in huis. De frustra-
ties breken de bolsters open. De midden- 
class staat op zijn kop. Gerard wil nu 
eens normaal gaan doen, maar kan niet.

Hij mijmert zelfs over trouwen, mijn 
ïieve schatje ! Zijn ex, en ook rijk, 
weifelt. Zijn zus wil persé een kind 
maar haar halve trouwboek staakt liever

door enkele platvloerse scènes (weer 
die flik als karikatuur).

En de vertolkingen waren weer godge-
klaagd. Tuurlijk was Raymond goed, 
maar die schijnt dan weer te beschikken 
over een gans arseèaal spraakgebreken! 
Dag, dialoog.

Doon mikte naar een stijl, die het 
klassieke heimatgedoe in de wind 
moest zetten. Hij had ze af en toe 
bij het hekvel, om ze daarna weer te 
laten ontsnappen. 'Na de liefde’, 
een interessante miskleun.

na de liefde, 
de nacht
'La notte di San Lorenzo’ (V.en P. 
Taviani) in Calypso.

'Die Fälschung' voor Schlöndorf (ook 
Calypso situeerde zich in de slachtstad 
Beiroet en had als thema de vervalsing 
van de naakte feiten, de interpretatie 
van de 'hoer' waarheid. De geschiedenis 
door gekleurde brillen bekeken. En hoe 
een individu daarop reageert.

Ook de gebroeders Taviani grijpen een 
historische situatie aan om een subjec-
tieve interpretatie in beeld om te 
zetten.

Een wijd openstaand raam. Een zwoele 
zomernacht. De tiende augustus op de 
nacht van San Lorenzo. In Toscanië 
vertelt men dat als er deze nacht een 
ster valt, je een wens mag doen. En 
volla, er stuikt er één de diepte in.
Een vrouwestem rakelt wat geweest is 
op : haar kleine oorlog toen ze pas
zes was. Het dorp San Martino, augustus 
1944.

De moegevochten nazi’s en de stuiptrek-
kende fascisten eisen bij monde van een 
naieve bisschop dat de dorpelingen zich 
verschansen in de kathedraal. San Marti-
no wordt opgeblazen, de kerk zal de e- 
nige veilige beschutting zijn, zeggen 
ze.

Een deel van het dorp twijfelt, ze 
beslissen de bossen in te trekken, op 
zoek naar de bevrijding, naar de Ameri-
kanen .
Ze gaan op weg maet dezelfde overlevings 
drang, met. de wil eigen aan de gelovige 
die zeker is van een goddelijke verlos-
sing. Gods geloof floreert goed, in 
bange tijden.

De anderen trekken inderdaad de kerk 
in. Met alle gevolgen van dien. Groep 
nummer twee : een kolonie bange wezels 
op zoek naar rust, beschutting en vrede. 
Een gemeenschap die naargelang de kilo-
meters wegen transformeert; kollectieve 
genegenheid groeit, banden worden nau-
wer, kortom, hoop. Een trektocht ook 
door de hel van de oorlogsgruwel. 
Schrijnend absurd hoe kennissen mekaar 
afknallen omdat de ene een zwart hemd 
draagt en de andere niet.

En dat allemaal geïnterpreteerd door 
een zesjarig kind dat die vlucht , op 
enkelè ogenblikken an pure afschuw en 
angst na, bdschouwt als een louter 
plezierreisje. Ze beleeft aan de lijve, 
ofwel stelf'ze het zich zo voor ogen, 
vandaar plots die geharnaste grieken, 
wat grootvacer 's avonds bij de haard 

vertelde.

Vandaar ook het eigenlijke thema van de 
film : de overlevering. De overdracht van 
belevenissen van oud op jong. Bijgekleurd 
door de jaren natuurlijk. Wat mooi Was, 
wordt er des te lieftalliger op. En omge- 
kberd : pijn wordt ware gruwel. Daarom, 
ook het helle kontrast tussen het zomers- 
sensuele en naar hooi geurend Toscarixë, 
een landschap dat glooit als een vrouw in 
verwachting. En ancerzijds de metalen 
ratelende geweren, de walmende ruïnes, 
de schichtig voortrennende oorlogsvluch- 
telingen. Wat oogst voor de boer bete-
kent is vrede voor deze mensen ; zeker-

heid, leven.

'La notte...' is geen koele poëzie uit 
ivoren torens maar een rijmpje, gezongen 
door de ene generatie en nagekweeld door 
de jongeren. Niet exact juist, maar even 

intens.

'La notte...' is niet de geschiedenis 
van San Martino augustus '44 door heren 
historici geanalyseerd maar de overge-
dragen herinnering van een volk.

PVDE

WAT....?

ABORTUS
Het Brussels parket past een verouderde 
wet toe en vervolgt strafrechterlijk art-
sen die openlijk abortus hebben voltrokken. 
Deze laatstee lieten echter er het bijltje 
niet bij vallen en kruipen zeker niet in 
zak en as. Zij gaan ostentatief door... 
en vertolken zo mede de jarenlange strijd 
van duizenden vrouwen. M.a.w. ” abortus” 
is aktueeel, is zelfs één van de belang-
rijkste sociaal-morele vraagstukken van 
heden ten dage. Redenen te over voor Mor-
dicus om een grootscheepse opgevatte info- 
avond met als thema "abortus wat ?” te 
organiseren.(voor wie het nog niet wist, 
Mordicus is de Gentse werkgroep voor pro-
gressieve geneeskundestudenten). Met deze 
abortus-info-avond beogen we zeker niet 
het oude debat over het al dan niet ethiscl 
verantwoord zijn van abortus nog eens 
over te doen. De pro’s en de contra's 
hebben elk hun argumentatietheorieën en 
deze zijn reeds voldoende door andere 
instanties op een rijtje (en in de verf) 
gezet. Wel informatie. Het is de bedoeling 
om dieper in te gaan op de psychisch-so-
ciale en legale strafrechterlijke proble-
matiek. Ook de technisch-medische en finan-
ciële aspecten zullen aan bod komen.

Vervolgens stellen we ons tot doel ant-
woord te geven op twee hele concrete 
vragen :
1. Ik ben .... ( + ), ik ben zwanger,ik wil

geen kind, waar kan ik heen ?

2 . Wat kan ik als arts doen wanneer ( + )  

komt met de hierboven gestelde vraag ?

Dit alles gaat door op ( neem uw agenda 
en noteer) maandag Z februari 83 in het 
auditorium van blok A van het A.Z. . In 
het gesprekspanel zullen zetelen :
Marleen Temmerman (gynecologe',werkzaam 
aan de VUB ; Carla Wergenden, verbonden 
aan het J.A.C. te Gent en Marl^se Schil- 
lekens,die als huisarts actief is in het 
abortuscentrum van Griede (Nederland).

Wees dus wijs en wordt wijzer op maandag 
Z februari om 20u00 in het A.Z.

MORDICUS

Eerst het patronaat de das aandoen en 
dan zelf uit de broek schieten. Mama 
vervloekt pa die nooit thuis is. De 
zus, een kleuterleidster, voelt zich 
schuldig aan de dood van een leerlinge 
tje (het kind dat ze altijd wou) en 
slaat door.

Ook bij Gérard staan de stoppen op 
barsten...

'Na de liefde’ komt de sleur van de 
sleur van de dagdagelijkse realiteit, 
nog vergalt door de bemoeienissen van 
de omgeveing. Iedereen reageert op 
zijn manier (vooral Gérard), dit wil 
zeggen steeds verkkerd in de ogen van 
de anderen. Wie slaat eerst door ?

De film tracht eerst een beeld të 
schetsen van de beslommeringen van de 
burger, zijn frustraties in huiselijke 
kring maar gaat zich naderhand te bui-
ten aan geen bal zeggende, petieterige 
scènes, karikaturale nevenpersonages 
(politie) en het eventjes in beeld 
gooien van leukerds, als Verminnen en 
Blaute. Kameraden onder mekaar speel 
es een liedekein !

Leuk voor het publiek willicht, maar de 
geloofwaardigheid van de film geraakt J 
daardoor totaal zoek. Vooral ook omdat 
je minstens een kwartier nodig hebt om 
het roch-imago van Raymond van het 
Groenewoud naast je neer te leggen, en 
alleen maar de figuur Gerard te zien. 
Het feit dat de dialoog sterk naar 
Groenewouds songteksten ruikt, verge-
makkelijkt er de zaken niet óp. In 
tegendeel, er wordt soms wat te sterk 
op Raymonds imago gegokt (humor, stijl, 
rebel,...).

Het krediet dat je geneigd was Jaak 
Boon te geven omwille van enkele dis- 
krete scènes (staking bijvoorbeeld, 
geen namen, wel een rode vlag en in ee 
zijstraat een BOB-auto), de cynische 
kwinkslagen (eindelijk humor in een 
Vlaamse prent !), de sober intieme ver-
tolking van Raymond Van het Groewoud 
en Frank Glendeboom, gaat voor de bijl
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Plannen voor de K.K.-happening zijn uit-
gelekt ter redactie verschenen ! Al zijr 
er nog twijfels over de zaal (ofwel de 
Vooruit, technisch interessant maar fi-
nancieel minder, ofwel de abdij op het 
sintpietersplein met precies het omge-
keerde) maar de groepen zijn voorlopig 
en onder voorbehoud : Antene, Des airs, 
Fraizen Ones, Le moniteur beige dans 1' 
espace, Erik Devolder en Malimbe. 
Voorlopige datum 24 maart.

dinsdag o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

fuif : de schone en het beest : koorn- 
bloem 21 uur organisatie krass en poli.
poëzienamiddag : paul snoeck in acade-
mische raadzaal (volderstraat) van 
12.25 tot 13.15u.
area : 20u : zie frontpagina: hypno.
woensdag0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

floyd westerman : koncertzaal vooruit 
20u
fuif : forumTD in korenbloem
Devos Los in Arena : 20.15u
Anatole van Schnitzler Verticaal 20.30u
donderdag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Devos Los om 20.15 in arena 
Clauvigo van Goethe in Area om 20u
Anatole van Schnitzler om 20.30u in 
Verticaal

O o o o

o o o o o o o o o o o o o o o c > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0vrijdag00
anatole van Schnitzler in verticaal om 
20.30u.
Devos Los in Arena om 20.15u.
Clauvign van Goethe in Area om 20u.
Onesteia van Aischylos door o.a. Daniël 
De Cock om 20.15u in Theaterstr. 33 in 
Gentbrugge.

zondag00000000000000000000000000000000000
buitenspel: door symptoom jongerentheater 
abbedoe om 20.30u.
devos los in arena om 20.15u
Anatole in verticaal om 20.30u
Clauvigo van Goethe in Arca om 20u

-prijs

De tweejaarlijkse Frans Van Cauwelaert- 
rpijs (100000 frank) werd toegekend aan 
Dr. Vanderbauwde, faculteitsgeaggregeer-
de verbonden aan het seminarie voor theo-
retische mechanica van de R.U.G.
Hij kreeg de prijs voor zijn verhandelina 
'lokale bifurkatie en symmetrie' waarmee 
hij in '80 aan de R.U.G. de graad van ge-
aggregeerde voor het hoger onderwijs 
behaalde, wat trouwens ondertussen in 
London is verschenen.


