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Wat zien wij, kijkend door en gravend onder
deze muur?
Daar zit, op de rand van zijn bed en van de
twintigste eeuw: de chagrijnige nareist,
het gelaat van de wereld afgekeerd, verscho-
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bouwwerk van zijn verbeelding, de no
future-profeet, het aangezicht s.D.ie-

BISSERS
Vorige week vrijdag - dag waarop schooien uniefvelaters van '82 hun eerste stempel gingen halen, 28 januari - keurde de
Raad van Beheer van de Gentse Rijksuniversiteit een voorstel tot wijziging van het
algemeen eksamenreglement goed. Het creditsisteem voor bissers is een feit !
Zittenblijvers moeten geen eksamen meer
afleggen over kursussen waarover ze het
voorafgaand akademiejaar reeds ondervraagd
werden, indien ze aan drie voorwaarden
voldoen :

In "Terecht", het nieuwbakken tijdschrift van de al even jonge "Rechtskritische werkgroep", kan men leuke
dingen lezen. Onder de rubriek "In de
kuif gepikt" vonden we er een verhaaltje dat aan Schamperlezers niet mag
onthouden blijven.

"vleugel C5" met de grond gelijk te
maken, voorspellen nu al dat binnen korte tijd de tuin niet met bloemen, maar
met steengruis, houten balken en meer
van dat fraais zal getooid worden.

De faculteit van de Rechtsgeleerdheid
is zoals haar prestige het vereist, gehuisvest in één der oudste gebouwen van
de universiteit, gelegen in de al even
oude Universiteitstraat.
In die oude gebouwen die een 15-tal
jaar geleden uitgebreid werden, bevond
zich onder andere een binnenkoer die zo
mooi is dat de Rijksdienst voor monumentenzorg de gevels en het hele kader als
"historisch monument" classeerde. Dat
leidde onder andere tot het restaureren
en witverven van de gevels en vorig
academiejaar zelfs tot het heraanleggen
van een binnentuin. Die binnentuin
(foto) kan met wat goede wil doorgaan
voor een prachtig staaltje van Engelse
tuinarchitectuur, maar zal binnenkort
ook zonder goede wil een prachtig staaltje worden van verspilziek prestigebeleicF, Het toeval wil namelijk dat
9 maanden nadat de tuin voor het vriendenprijsje van 1.450.000. fr. heraangelegd werd, de sloopwerken begonnen
van een nabijgelegen gebouwenvleugel
(foto).
Om de toekomst van de binnentuin te
voorspellen heeft men dan ook geen
verslagen van het Vast Bureau nodig.
De arbeiders die de grote eer hebben

1.

alle eksamens daadwerkelijk hebben
afgelegd, behalve wanneer men een
wettige reden had ( bijv. ziekte 1

2.

ten minste 12/20 ( 60% van de punten I halen

3.

en in totaal een gemiddelde van
9/20 ( 45% ) bekomen.

De regeling geldt met terugwerkende kracht
voor studenten die dit akademiejaar 198283 overzitten.
Een uitgebreid verslag van Pat Viaene,
studentenvertegenwoordiger in de RvB,
Op deze pagina, links onderaan.

r r r

gelend in etalageruiten, in zijn ego[bunker wachtend op de bom, op het
|verlossende nekschot, de koele minnaar

met stenen
bloemen in zijn hand, knielend voor stand- en denkbeelden, de bittere fotograaf die de wereld onderBëlicht, de acteur zonder
tekst, de
clown zonder truk, de ziener die zegt: laten
we ons ingraven en zwijgen. Laten we geen
kinderen meer verwekken. Want wat vroeger een
kind was zal zijn: een radioaktief bestraalde
werkloze. Een wieg vol chrysanten. Kogelvrije
luiers. Nee, geen kinderen meer. Laten we de
muur dichtbouwen en laat niemand er overheen
klauteren: hierachter woont een generatie van
vissers zonder netten, van zeezieke matrozen
en piloten met hoogtevrees. Stilletjes achter
deze muur zitten, denkt de nareist, en naar
de wereld kijken als naar een vreemde foto
die verkleurt en verkleurt - tot we niets
meer kunnen zien.

CO USTEM J

Zopas voor ons althans, voor jullie 3 dagen
geleden werd,werd een eredoktoraat uitgereikt
aan Jacques Cousteau, wellicht voldoende bekend van zijn dokumentaires over het leven
in de diepzee.
Deze onderscheiding werd hem toegekend ,met
de nodige akademische pracht en praal, door
de Interfakultaire Raad voor Mi 1ieusanering.
Het anderhalf miljoen dat aan de binnentuin besteed werd, heeft dan ook een
kort - maar intens - leven gekend.

En wie ook aanwezig was, u kan het zelf niet
bedenken , Staatssekretaris Aerts voor Mi1ieusanering en volksgezondheid !
Diezdfde Aerts die burgemeester Vanacker
het bevel gaf de treinen met radioaktieve
afval door te laten, gezien het feit dat

BEHEERRAD

Ziehier na lange tijd weer een verslag van dtaanva arden gemiddelde gestemd. Voor 9/20
zitting van de raad van beheer, het hoogste stemden 19 leden, 8 tegen en 2 onthoudingen,
bestuursorgaan van onze universiteit, waar- Het V.B.O. [Verbond Belgische Ondernemingen)
van alle beslissingen bindend zijn voor de
vond het een schande vrijstellingen te verganse alma mater (op voorwaarde natuurlijk
lenen in het bisjaar, daar bedrijven enkel
dat ze door de onderwijsminister worden goed-de best gekwalificeerden kunnen gebruiken,
gekeurd, wat betreft benoemingen en dergelij-De rektor en de vice-rektor wensten een 10/
ke -we zijn tenslotte een rijks-universiteit)20, omdat dat een beter imago voor de buitenwereld zou betekenen. Dus stemden ze tegen.
De tweede stemming betrof het al dan niet
aanvaarden van het reglement. Uitslag: 22
voor, 2 tegen en 5 onthoudingen, waaronder
de rektor en vice-rektor, op basis van vernoemde argumentatie. Het reglement werd dus
De dagorde. Belangrijkste punt op de agenda aangenomen en wordt als volgt ingelast in het
was :'voorstel tot wijziging van het algeexamenreglement :
meen examenreglement’. Dit voorstel houdt
in dat bissers in bepaalde gevallen het
recht krijgen om hun vrijstellingen naar
hun bisjaar mee te nemen. Dit wil zeggen
"vrijstelling van ondervraging wordt ook toedat ze die vakken niet meer moeten herdoen
gestaan aan overzitters, die tijdens het voor
waarvoor ze 12 op 20 haalden, op voorwaarde afgaande academiejaar, waarin de cursus werd
dat ze een bepaald gemiddelde behaald hebben gedoceerd, alle examenvakken daadwerkelijk
Het voorstel van de onderwijsraad, waarin
hebben afgelegd -al dan niet gespreid over
drie studenten zetelen (Blok, Bostoen-en
twee examenperioden- behalve in geval van
Van den Berghe) was een gemiddelde van tien rechtvaardige .verhindering, en daarbij in
halen, een voorstel dat ook door prof De
totaal ten minste 9 op 20 (45%) hebben
Blok werd aanvaard. Op aandringen echter varbehaald.De vrijstelling wordt enkel verleend
professor Vermeersch en een deel van de stu- voor die cursussen waarvoor tijdens het voordentendelegatie werd echter een gemiddelde
af9aande academiejaar ten minste 12 op 20 '■
van 9/20 bedongen, evenals het feit dat men
(60%) werd behaald‘ De examinandus heeft ook
niet aan alle examens moet hebben deelgeno- in dit geval
recht de vrijstelling M e t
men als men tenminste een wettige reden kan
be aanvaardenopgeven (ziekte bv.). Eerst werd over het te

Wat betreft het gemiddelde: geldig is het
gemiddelde zoals het wordt berekend, dwz dat
van 1ste of 2de zit, en niet noodzakelijk,
zoals prof. Vermeersch voorstelde, het gemiddelde van de punten per vak genomen over de
twee zittijden.
Er stonden nog andere punten op het programma
Punt 13: de heraanduiding van de leden voor
de periode 1982-1984 voor de Onderwijsraad.
Voorzitter blijft de rektor, Cottenie. Voor
de professoren worden het De Block, Mertens
en Pijck, met de assistenten Dambre, De Dapper en Bruynooghe, voor het A.T.P. De Smet,
en voor de studenten Stany Ossieur, Micuel
Stevens en Michel Muylle. Een kleine opmerking hierbij. Ook al gemerkt dat dé studentenvertegenwoodriging in feite door een kleine machtselite gebeurt, die niet vies is van
kumul?? Even signaleren:
Stany Ossieur: -lid Raad van Beheer
-lid Vast Bureau
-lid Onderwijsraad
Hichel Muylle: -lid Raad van Beheer
-voorzitter Sociale Raad
-lid Onderwijsraad
-lid faculteitsraad
Pliguel S tevens:-lid Onderwijsraad
-voorz. Fakulteitenkonvent
Zoals je ziet: de studentenvertegenwoordiging is zéér representatief, zéér demokratisch. Immers, wat gebeurt: men laat zich
niet verkiezen, men stelt zichzelf aan (hoe
bedoel u? nvdr) zonder enige achterban te
konsulteren. En iedereen laat begaan natuurlijk.
pat viaene

het ophouden van deze treinen niet tot de
bevoegdheid van de burgemeester behoorde,
en gezien het feit natuurlijk dat oordelen
over de Gezondheid of ongezondheid van radioaktieve afval onder de bevoegdheid van
minister van Volksgezondheid valt.
Het GAKS,Gents aktiekomitee kernstop heeft
dan ook deze zitting onderbroken om pamfletten uit te gooien en deze Staatssekreta
ris verantwoording te vragen. Dit tot alge
mene konsternatie van de aanwezigen met
uitsluiting van Aerts zelf die hét blijkbaar een goeie grap vond en er hartlijk om
lachtte.
Ook zou er door het Gaks een eredoktoraat
uitgereikt worden aan J. Cousteau en dat
onder de vorm van een badge tegen kernenergie.

—T~W-----------------------------------------Omdat we toch érgens de eerste moeten in
zijn, hier alvast onze tip voor Torhout en
Werchter 1983 !
In het Engelse muziekblad Uelody Maker
staat de aankondiging dat Bruce springsteen
(dé) een contract heeft ondertekend voor
een concert in Engeland tijdens de zomer,
en dat zou de start zijn van een tournee
door de belangrijkste openlucht festivals
op het Europese continent.
Hoort wie klopt daar, kinderen ?
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GEERT HOSTE

IK T O O N HET ZE

Geert Hoste vertelt zelf het verhaal dat hij naar een Nederlandse krant ging, op de redactie binnenstapte en vroeg om geïnterviewd te
worden. De journalisten kenden hem van haar noch pluimen, maar een journalist heeft nooit copy te veel. Geert kreeg zijn interview.
Geert weet de kranten te vinden. Voor schamper liep al jaren de afspraak eens tegen mekaar op te lopen van zodra zich daartoe een gelegenheid zou voordoen. Vorige week organiseerde de stad Gent een spektakel beurs waarin alle Gentse groepen hun spektakel aan de potentiële
klant probeerden te verkopen. Geert bjalt enthousiast naar schamper om te herinneren aan een oude afspraak en te melden dat hij er ook zal
staan, maar vindt me niet op de redactie. Geert belt naar mij thuis, ook al tevergeefs. Geert belt mijn schoonmoeder en tenslotte
radio toestel met de vraag hem te interviewen. Ik zit midden in een uitzending ! Door de telefoon hoor ik hem bladeren door de agenda.
Ik doe hetzelfde. De volgende vrije dag die voor ons beide past : tien dagen later, 's nachts.
Voorbije zomer lees ik in de krant dat
Geert Hoste zal optreden op het Humorfestival van Knokke-Heist, met een eiqen show 'Vlaas is zot'.
Eigenlijk vind ik het vrij raar. Een
tournee door Europa en door India niet
te na gesproken concentreert Geert Hoste
zich vooral op shows die renderen :
modeshows, reclame voor cola of canon,
tv-spots op RTL. Nu toch voor de witte
lichten op een theaterpodium.
Een half jaar later : Geert Hoste
concentreert zich terug op het commerciële circuit met als aardigheidje zijn
wekelijkse bijdrage in het nieuwe BRTprogramma 'Zebra'.
■’’Vlaas is zot' is vorig jaar gegroeid uit een
vraag van het humorfestival en een paar
theaters. Dat is aangeslagen en voor mij eer
heel goed visitekaartje geworden.
Maar nu ben ik Jan Verroken tegengekomen en
we hebben besloten alles samen te doen zodat
er nog flarden 'Vlaas' is de productie zittel
die we nu aan het maken.

Denk je niet dat een mime meer naam kan
maken met zuivere theatervoorstellingen ?
Naam maken ? Wie vandaag de prijzen wegslepen, dat zijn de accordeonspecialisten. Als
je in Holland een deftige publiciteit zou
voeren, dan komen de mensen naar zoiets als
'Vlaas is zot'.
Maar ge moet goed zien, we leven in een vrij
konservatief landje. De paar bekende theaterfiguren zoals, eh,... noemt'em, die roste
Antwerpenaar, Gaston Bergmans, die afgeladen zalen haalt want zo'n product heeft het
in zich.

Komt een mime niet meer tot zijn recht op
een podium van een theater dan op een podium van een modeshow ?
Ik zie het verschil niet. Reclame maakt
gebruik van de mime. Voetbal met reclame
op de shirts ; is dat nu publiciteit of
voetbal. Van zodra het in beeld komt is
het reclame maar wie let daar nog op.
Voor mij is dat hetzelfde. Als ik een
pierrot speel op een modeshow dan kom
ik daar publicitair niet het minste in doen,
maar het geeft een bepaald cachet, het
schept een bepaalde sfeer. Eigenlijk ben ik
daar niet meer dan een bloempot.

Kan je d'er van leven ?

Dat is toch de bedoeling zeker, hé. Met
Jan Verroken heb ik een deftige planning
uitgewerkt en die klopt tot op de minuut.

Wat voor een planning ?

Da 's uit de boeken spreken !

c u lp a ( 3 x )

Voorwoord
Tot U richt zich een ex-kandidaat -hoofdredacteur van Schamper. onderschept nog
voor Moeder Aarde in zicht kwam. Dit om U
te zeggen dat het voorbij is. Over en uit.
E.T. heeft zoals elk normaal wezen voet aan
wal gezet en in de geest van het evangelie
de vinger gereikt aan zijn vijanden, die
hij vanaf nu lief heeft. Gaat en verkondigt
betgeen volgt tot ere en fTorlB van Öe ■|1I1|I
waarheid.

Geloofsbelijdenis
Frank Elliot G. stelde zijn geloof in de toe-<
stand zoals voorheen, maar waarbij hij afstand zou doen van zijn hoofd. 0e Schamper
B. Veelvuldigheid zou een nieuwe hoofdredakteur en verantwoordelijke uitgever
aanstellen. En ze leefden nog lang en ge lukkig.
E.T.. alias Mare R . . geloofde meer in een
uitstel van de procedure gedurende een 4tal
maanden. Tijdens deze periode zou ik meewerken aan Schamper en de geloofsbrieven,
waarin zij hun open karakter belijden op
hun naleving toetsen. Indien positief en
Schamper dus open bleek te staan voor alle
sense en nonsense, dan zag ik geen reden om
mij na die 4 maanden terug kandidaat te
stellen. Zo simpel was het.
Compromis van de compromissen : Op de Sociale Raad van 19 januari 1983 heeft dhr. Van
Espen zijn vredesmissie met succes vol bracht. Wat uit de bus vloeide stemde beide
partijen tot een stichtelijke blijdschap.
Op de valreep kwam er namelijk het volgende
compromis tot stand.

Waarom niet wat meer op theatervoorstellingen gericht in plaats van publiciteit en
braderies ?
Als ik met 'Vlaas is zot' naar buiten kom,
dan zit ik op een Humorfestival, vijf of
zes theatervoorstellingen in gans België
die wel vol zitten, maar met een mime-publiel<
en van dat publiek kan je niet leven. Totaal
onmogelijk.
Iets anders is dan bijvoorbeeld een publiciteitsspot voor RTL. Of kijk, gisteren
hebben Jan en ik gespeeld voor FC Zelzate,
of als ik aan de kust werk en de mensen
amuseer met vluchtige pantomimekes waar een
zekere spanning in zit, dan. beschouw ik
mezelf meer als een entertainer dan als een
mimespeler. En van entertainment kan je wel
leven, en iets opzij leggen om equipment te
kopen voor m'n eigen show.

Mea

mm

Tuurlijk.
Zit afstuderen in de planning ?

Juist, zit in de planning.

Met tweehonderd optredens per jaar ?
(lacht) Da's juist het probleem. Kijk,
zeventig procent is geconcentreerd vanaf
1 juli. Dus maar hopen dat de RUG-computer
mij een deftige plaaning geeft voor de examens. Als je mij vorig jaar januari hetzelfde zou gevraagd hebben, was dat ook het
antwoord. Maar in maart '82 heb ik 28 voorstellingen gedaan en midden juni krijg ik
een verschrikkelijk mooi voorstel om in
Frankrijk te gaan werken.
Het zomerseizoen, in iedere straat in Belgic
is er een braderie.

Ga je dat vol houden tot je 65°jaar ?
Ochgot, ik amuseer mij vandaag. T o t '84
is er brood op de plank. Wat weet ik van
2022, tot de bom valt. En daarbij, ik kan
het nog door privé-initiatief, er zijn
veel mensen die leven op staatsinitiatief.

Jij toch ook ?
De publiciteitsgage die firma's aan jou
betalen is toch aftrekbaar van hun belastingen ?
(Hij probeert me de grond in te kijken,
en gebaart naar Myriam heb-je-dat-nu-algehoord).

Enfin, santé.

Geert Hoste studeert rechten. Als 'geheugentrainer' zegt hij. Want veel heb er
niet aan als mime. Het beroep wordt steeds
meer onverenigbaar met de hobby, de studies. Ze eisen teveel tijd op,voor hem,
moelijke uren.

Een week daarvoor stap ik, tussen twee
lessen door met Geert een bakker binnen
om een ontbijt. Terwijl ik de rijsttaart
uitzoek komt een meisje de winkel binnen.
Geert laat de onderkaak en de schouders
zakken en gaapt haar letterlijk aan. Als
een wassen pop. Gans de winkel staart
hem aan. Geert beweegt niet. De bakkerin
is gegeneerd. Het meisje heeft een kop als
een tomaat en ik weet dat Geert zich kostelijk amuseert. Alleen kom ik er nooit
achter of dit Geert Hoste is, of een
façade. Speelt hij het , of houdt hij nu
eenmaal van onmogelijk ongewone situaties?
Spelen ? Spelen diegene die in de Brug
op het eerste verdiep aan die eerste tafel
zitten, spelen die links ?
Spelen diegene die aan de Overpoort met
pet en lint de 100%-student denken te
zijn ?

Ik doe me zeven dagen per week voor als
iemand zonder de kracht zichzelf te zijn?
Dan moet ik wel gek zijn. Nee, ik reageer
als Geert Hoste.

Voelen de mensen zich niet uitgelachen door
Geert Hoste ?
Ik lach toch niet met de mensen. Kijk :
Ik zit op een omnibus naar Brussel. Er
stapt een madam op met drie kinders. Voor
d at ze zich neerzet haalt ze een zakdoek
uit haar sjakosch en veegt ze de zetel af.
Dat heeft iets verschrikkelijk komisch in
zich.
"Een bruintje gesneden", vind ik enorm
komisch.
Dat iedereen gaat samentrekken in de
vooruit en met de pretentie van ik weet
niet wat een pint gaat bestellen.
Kijk, ik lach niet met mensen, maar met
ituaties.

Nog nooit slaag gekregen ?
Af en toe gaat het er naar toe, maar de
truuk is dat ze lachen voor dat ze slaan.
Ochgot, 't is toch maar ne zot.
Eén keer..

(draait zich naar de recorder en roept:)

Ik heb moeite om mezelf te motiveren.
Veel practische oefeningen vallen de woensdagnamiddag en ik wil dan juist mijn brood
verdienen... om,eh, te studeren.
Aan de VUB of de UIA bestaat er een regeling voor werkstudenten : lessen worden
's zaterdags gegeven of 's avonds. Maar
ook dat is voor mij moeilijk.

Centraal examensysteem ? Ik heb mezelf
ingeschreven op de rol van rechtsstudent
om niet naar het leger te moeten...
Ideaal zou natuurijk zijn dat ik zelf
examendatums mag kiezen, zoals dat in
andere universiteiten gebeurd én in andere
faculteiten dan de rechten in Gent. Maar
in de rechten,'de wet is er en die gaan
we respecteren',jammer dat er geen volmachten zijn.

Pas op ! Anecdote !

(heeft nu al duidelijk plezier aan het
verhaal dat nog moet komen)

Ik was passanten aan het imiteren, en er
staan een tweeonderdtal mensen te kijken.
Op een zeker moment passeert er een macho
met een jong grietje. Ik imiteer dien
tiep. Hij draait zich om en zegt, "ei
menneke, ne slag in de kluten 'en". Kijk,
dat vind ik verschrikkeijk onbeleefd, op
mijn geslachtsdelen kloppen ! Ik imiteer
hem terug. Die voelt zich serieus op zijn
pik getrapt, dus die draait zich weer om.
"Jamaor manneké, ik goa op de ballen
kloppen hé." Vind ik verschrikkelijk onbeleefd. Ik imiteer hem nog. Dan draait hij
zich voor de derde keer om. Wat doe je
dan ? Ik heb hem getoond waar mijn kloten
hingen.

Er wordt een redactieraad (R.R.J samengesteld bestaande uit de volgende 12 personen
4 konventsvoorzitters, 2 student-leden van
de S.R. en 6 vooraf aangewezen redacteurs
van Schamper. Hun apostolische zending bestaat erin a posteriori toezicht uit te
oefenen over wat in Schamper verschijnt en
niet verschijnt, te evalueren en eventueel
een vermanende vinger op te steken. Binnen
die R.R. zullen de nieuwe hoofdredactsur en
verantwoordelijke uitgever met 6 * 1 stemmen
verkozen worden. De lezer kan er maar wel
bij varen.
Schuldbelijdenis
De F.K. top vraagt ootmoedig om vergiffenis
omdat ze :
- plannen hadden de persvrijheid af te schaffen en de ganse ploeg van Schamper op
straat te zetten, zei men.
- populair zijn bij bepaalde leden van de
Sociale Raad.
~ de H. Veelvuldigheid de kans hebben gegeven onze Algemene Vergadering te overtuigen van hun goede intenties. 0e F.K. "top" heeft hiermee duidelijk voorbijgegaan aan de hun toegeschreven dictatoriale
principes. Waarvoor onze excuses.
- de Morgen nog steeds niet hebben kunnen
overtuigen dat het F.K. datgene is wat op
een Algemene Vergadering samenkomt. In een
dergelijke bijeenkomst heeft de A.V. zich
trouwens gedistantieerd van een brief tegen Scnamper, het Dagelijks Bestuur legt
zich daar bij neer, zoals het hoort.
- nog steeds de pensioengerechtigde leeftijd, noch de seniliteitsdrempel bereikt
hebben.
Wij beloven hierbij plechtig dat we oo onze
blote knieën een boetetocht naar Polen zullen ondernemen. Bij onze terugkeer zullen
we. gesterkt door het sacrament van de H,
Jaruzelski, geen mislukte putschjes meer
plegen. Zo helpe ons Schamper.
Intenties f goed voor 300 dagen aflaat)
- öe Morgen die durft, te beweren dat het EK
in zijn machtswellust is gestrand. Dat
zij nog jarenlang de vruchten van hun
gebrek aan journalistieke ervaring mogen
plukken. Laat ons bidden.
- Dat de redactieraad, petekind van dhr.
Van Espen en onder het meterschao van de
Sociale Raad als volwaardig lid in onze
gemeenschap mag opgenomen worden,
- Dat een aantal mensen die mij hun medewerking hadden beloofd, o.m. F.K. kringen
ook zullen opdagen. Zoniet ben ik niet
de enige die er met beschaamperde kaken
zal bijstaan.
- Tot slot dat, noch Frank G. , noch E.T.
het ons ooit hoeven te beklagen tot een
akkoord te zijn gekomen. De strijdbijl
is begraven.
Laat ons bidden.
Apostolische zeeen
Moge gij, die nu allen getuigen zijt van
mijn en on2 e goede intenties, van mi-j aannemen dat mijn gebrek aan journalistieke
ervaring er ooit had toe kunnen geleid
hebben, tot volzinnen, zoals ge er nu,
hoe onwaarschijnlijk het ook moge klinken
, aan het lezen zijt, te resulteren.
Ga in vrede. Schamper zij met U.
E.T.
p.s, Elliot G. staat voor Frank Goetrnaeckers en E.T. , voor Marc Rogiers. Ainsi soit-il.

W e t e n s c h a p p e lijk

BELG EN
De slaagcijfers zijn vrijgekomen. Daarover alvast deze week een eerste deel,
volgende week de zaak in extenso.
Zeer opvallend in de cijfers is dat
de vreemde studenten, overwegens duitsers
en nederlanders zeer slecht scoren en
zelfs, door hun aantal, de slaagcijfers
naar beneden halen in het algemeen.
Onderstaande tabel zal veel duidelijk
maken. Tabel één geeft het aantal studenten aan dat gedurende vijf jaar
ingeschreven was aan de universiteit
in die richtingen. Er zitten dus, voor
alle duidelijkheid, geen 1965 studenten
in de geneeskunde dit jaar : het getal
slaat op het aantal over vijf (5) jaar.

bew ezen

:

S L IM M E R
van de duitsers, en de iets betere nederlanders. Een nieuwe rassentheorie is
geboren ! Belgen zijn slimmer dan Nederlanders, en Nederlanders iets minder
dom dan Duitsers.
Vooraleer taalaktiegroepen maar al meteen
meetings beginnen te houden willen we wel
waarschuwen voor te grove veralgemening.
Wat hier in Gent komt studeren, is eigenlijk de 'tweedekeus'. Studenten die het
in het thuisland niet halen, maar wel geld
genoeg hebben om het inschrijvingspeultje
te betalen : voor duiters en nederlanders
zo om en bij de 150.000 (weliswaar in hun
ogen gedevalueerde) belgische franken.

Maar ook over de Rijn is
het een beetje crisis : de
terugval is duidelijk. Waar
geneeskunde
men in de geneeskunde in
tandheelkunde
'77 nog 113 ingeschreven
diergeneeskunde
studenten had uit Duitsland, waren er dat voria
*telkens over de periode '77-'78 tot '81-'82
academiejaar nog 38.
Thuisblijven is goedkoper. Wat Nederland betreft staan we voor
een kentering omdat een nederlandse wetgeving het de kandidatuurstudenten onmogelijk
maakt de doctoraten in de diergeneeskunde
De geneeskunde bestaat voor 25% uit
in Holland te volgen.
nederlanders en duitsers.
Voor
Nederland waren dat in '77 nog 42
De tandheelkunde voor 27 % met de
geneeskundestudenten, vorig jaar nog 17.
nadruk op de duitsers.
De diergeneeskunde voor 'slechts1 17%,
Maar die terugval is ook te voelen bij
met een overwicht van nederlanders.
de Belgische studenten van 340 naar 247.
totaal
1965
872
1274

belgen
53.6
54.4
41.6%

duitsers
22.3
16.2
15.4%

nederlanders.
40.0
42.9
40.8%

1

CO

geneeskunde
tandheelkunde
Conclusie : in deze
diergeneeskunde
drie richtingen vormt
de groep Duitsers en
tot '81-82.
♦telkens over de periode
Nederlanders een behoorlijk aandeel.
De oorzaak ligt hem vanzelfsprekend in het Deze trend bij de buitenlandse studenten
feit dat er in die landen, voor die stuis voordelig voor de universiteit die nu
dierichtingen een numerus clausus is
met betere slaagcijfers kan uitpakken,
ingebouwd.
wat publicitair niet te versmaden is.
Maar daarentegen financieel een strop
omdat buitenlandse studenten een hogere
De tweede tabel geeft de slaagcijfers.
subsidie verlenen aan de universiteit.
Het moet onmiddellijk duidelijk zijn dat
Om
het zaakje kompleet te maken vermelden
het slaagpercentage ongewoon laag is,
we nog dat de andere faculteiten buiten
maar dat de slaagcijfers van de belgen
beschouwing bleven omdat het aantal
stukken hoger ligt;
buitenlanders daar niet noemenswaardig is,
voor de geneeskunde : 5.9%
en dat we studenten uit het buitenland
voor de tandheelkunde: 8,6%
met een gekleurd tintje ook uit de tabeller
voor diergeneeskunde : 1 %
hielden omdat deze groep weliswaar meer
opvalt dan de blonde duitser, maar in
De totale percentages worden naar omlaag
werkelijke cijfers ver achter de komma
getrokken door de barslechte resultaten
zit.
i— c d s --------------------------------------

— f o t o k l a s ----------------------------

Zaterdag 5 februari richt C.D.S. een vormings- en discussiedag in rond het Belgisch
Noord-zuid beleid.

In de loop van de komende weken start de
Fotoklas van de RUG met een (korte) cursus
fotografie. Deze is in de eerste plaats
bedoeld voor degenen die niet weten hoe
hun camera te bedienen, degenen die zich
nog afvragen wat al die geheimzinnige
termen betekenen, degenen die voor het
eerst kennis willen maken met de fotografie; kortom voor de beginnelingen in het
vak. Maar ook de "gevorderden" zijn welkom.
In enkele lessen zal getracht worden om
hen de grondbeginselen en -principes van
de fotografie bij te brengen. Verdere berichten volgen later. De geïnteresseerden
worden alvast verzocht om nu al contact
op te nemen met Fotoklas. En dat kan je
iedere dinsdag- en donderdagavond vanaf
20.30 uur in de Brug, 2e verdieping.

b art ram akers

Om 14u : globale inleiding in de noordzuid problematiek door oud senator Dewulf.
Om 16u debat omtrent het Belgische NoordZuid beleid met Mare van Dommele, Willy
Blockx, en als moderator Geert de Ketelaere.
Om 18u : sober, gezellig avondmaal (met
misschien derde wereld-produkten ).
Om 19.30u Krijgen de kandidaten voor het
voorzitterschap van de CVP-jongeren de kans
om met de aanwezigen te discussiëren over
de richting die zij willen uitgaan.
Plaats van het gebeuren : Poel, ACW-gebouwen, poel 7, te gent.
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Sinds de middelee
dat zeil', waar bei
Eerst willen we he
langzaam kruipt
wie ? Wie is in hIn de dagen daarop
weg. In mei ‘82,
nam de sociale ra
er niet veel aand
we ook nog wel ee
blokperiode en de
andere, toch dood

waarin hij zichzelf uitroept tot kampioen van de vrije meningsuit
ing, hij zegt dat er geen groter voorstander is van de persvrijheid dan hijzelf.
CHRiSTiAN HOCEPiED, bekend geworden door
zijn banden met s a r u g en de s p e k p a t e r w e r b n f r i e d , stelt voor meer dan één hoofdredacteur te benoemen. Maak 13.608 hoofdredacteurs en je hebt een objectief blad ? Dat
niet, maar dan heb je wel de huidige redactie buiten spel gezet...
JL
Ontroerend waren de pogingen van s t a n i s l a s
o s s i e u r , gegroeid uit het VRG om mensen te
ronselen die de postjes wilden innemen.
Redacteurs als pionnen. Dit blad als een
schaakbord.
*Arme zondaars voelden we ons toen het
■,>extreem rechtse NSV bij name van l o g g h e
Pe t e r , voorzitter, ons verweet geen
rechten op antwoord toe te staan. We
vroegen bewiizen. ze bleven ze ons
sshuldig. Een perfect getimed ballon«tje
■ ■
§
In een zak vol as zijn we gesprongen bij
de interventies van f r e d d y v a n l a n c k e r
die al langer een persoonlijke vete lo;>pen heeft met schamper en nu zijn kans
schoon zag.
Met een simpel rekensommetje trokken we de
grootste gemene deler :
s t a n i s i a s o s s i e u r : lid dagelijks bestuur FK
MARC r o g i e r s ; idem
CHRiSTiAN HOCEPiED

de redactie
h mee ?!
?t geloven,
g. Maar tegen
sociale raad?
st enigszins
vroeger,
t. We hadden
ed omdat
eren in de
Is zoveel

belgen duitsers nederlanders
154
1475 346
629
13
230
55
1050
169

totaal
47.7
45.8
40.6%

S

Het borstbeeld va
redactie zelf. De
gevouwen in de ka
verhaal van de pu
Op een zonnige ochtend
dactie, zoals het
met de hoofdredac
binnen en ziet vo
een affiche uit te
het redactielokaal
vacature open van
antwoordelijk uit

FREDDY VANLANCKER ; idem

m u y l l e : voorzitter sociale raad via
zijn kring en dus indirect via... het F.K.

MICHEL

PER.

We vroegen ons af of het faculteitenkonvent
wel op de hoogte was van de machniaties van
de konventstop. Dat bleek niet zo te zijn.
Integendeel, de F.K.-top blijkt niet zo
geliefd te zijn door de F.K.-basis maar wel
getolereerd omdat ze er bergen werk verzetten.
.

Tot de voorzitter van de social raad,

MicHEL

m u y l l e het vergeten papier terugvindt en de zaak in de komkommertijd van
november op een affiche zet.

De bom ontploft. De redactie is een hoofd
en een verantwoordelijke kwijt en besluit
beduusd het spelletje niet mee te spelen,
zich principieel te onthouden van gans
de procedure.
Tijdens de weken die daarop volgden hebben
we de koppen geteld, het wordt tijd dat we
n a m e n gaan invullen.
Uit 13.608 studenten meldde zich 1 kandidaat.
Mare Rogiers, 2°licentie rechten, lid van de
'vrienden van Zuid-Afrika' en af en toe pleger van een stukje in het gelijknamig blad.
Tot zijn eigen verbazing stond hij helemaal
alleen, en ver van huis. We doopten hem E.T.
en hij kon er mee lachen ook.

De campanje die we zelf gestart zijn bleek
effectief. De sociale raad bleek gevoelig
voor het argument dat men moeilijk iemand
kan parachuteren die geen ervaring heeft,
maar wel verantwoordelijk is.
De nieuwe regeling' verandert in praktijk
niets aan dit blad.
De sociale raad, onder voorzitterschap van
m u y l l e scoort punten door terug te
komen op een vorig besluit op basis van
logische argumenten. Dit is geen gezichtsverlies zoals De Morgen blok!etterde, het
is een bewijs van soepelheid, en moed.

MicHEL

frank goetmaeckers
Tot tranen bewogen lezen we de brieven van

N e rh u ls t C o m m e rt !

A~t.A2.AZ

Adrie Verhuist, prof geschiedenis aan deze
unief, vooraanstaand vrijzinnig-1iberaalhumanist (de volgorde heeft weinig belang)
heeft zich enkele weken geleden in de Zwijger vrij laatdunkend uitgelaten over zijn
kollega's academici van de sectie moraal.
En als het waar is dat Ronald Commers kandidaat is voor een leerstoel aan de VUB,
wat Verhuist zeker zou weten, is het dan
zomaar toevallig dat hij Commers juist op
dit ogenblik openlijk tracht te diskrediteren?
Misschien zou de Zwijger daar eens achter
kunnen graven, in plaats van zich te vermeien in belachelijke twistjes.
Verhuist in de Zwijger: of hoe een historicus geschiedenis maakt...
Verhuist was vooral gebeten op Ronald Commers, die recent een boek heeft uitgegeven
waarvan de inleiding door Verhuist een politiek pamflet werd genoemd, deontologisch

onverantwoord. Verder werd het onderwijzend
personeel in genoemde afdeling van platte
indoctrinatie beschuldigd en meer van dat
fraais. Nadat Verhuist hiervoor flink op
zijn donder had gekregen in een vergadering
met zijn 'onwaardige' kollega's, krabbelde
de historicus een beetje terug. Daarop
reageerde de Zwijger dan weer vorige week,
zeggende dat Verhuist niet moest doen alsof
zijn woorden verkeerd zouden zijn weergegeven, want dat men anders de tekst van het
historische interview 'in extenso' zou publiceren. De Zwijger heeft duidelijk pret
met deze academische kibbel. Het pingpongspelletje tussen de moraal proffen, Verhuist
en de pers, kan nog een.tijdje doorgaan.
De vraag is: wat schuilt hierachter? Welk
belang heeft een historicus erbij een kollega uit een andere sectie publiek te blameren? Bedoelt Verhuist met 'politiek pamflet' niet eerder 'linkse stelling'?

tueel peil praten ze
een golfje sentiment
hens aan dek, paniek
Sentiment was in het
jeugd taboe.

CRO O TO
Pas op Kot zondagavond met de radio onmiddelijk in actie mag het als een slecht
voorteken beschouwd worden voor de beginnende week als omstreeks kw»rt voor elf
de nieuwstune uit de opgewarmde luidspreker galmt. Uit ervaring weet een gerenonceerd B.R.T.-luisteraar (sorry Toestel)
dat zoiets weer sensatie beloöft, dus
oortjes open en handjes thuis. Is de paus
bezweken onder zijn geldvoorraad, werd
Reagan per toeval naar de maan geschoten
op de eerste en de laatste cruise-misslle,
trapte Tatcher op een mijn van de Falkland:
of sprak Happart zijn eerste Nederlandse
volzin? Niets van. dat alles alhoewel het
wel iets met deze laatste te maken had.
Tijdens het weekend waren er namelijk iets
meer zwarte mercedessen op te merken in
de Wetstraat. Voer voor de beesten dus.

Dertig uren lang werd er gepalaverd en
misschien ook wel wat gesproken de ontdooide en de terug langzaam opgewarmde
communautaire hutsepot. En dat terwijl
de journalisten zich de nagels van het
lijf beten. Is er een beroep dat meer geduld vergt? Happart zal hier nu ongetwijfeld bevestigend op antwoorden want hijzelf zal het nog wel een tijdje moeten
uithouden in zijn boomgaard met zijn
snoeimes, te gebruiken voor zijn bomen
en waarschijnlijk niet voor zijn Fransculturelè ; activiteiten die hij tot dusver ondernam in de straten van zijn dorpjes. De vraag is natuurlijk wat het verschil in werkelijkheid is tussen een
eerste schepen en waarnemend burgemeester
enerzijds en een officieel benoemde burgemeester.
Heerlijk toch hoe enze ministers zich
bewust zijn van hun democratische taak
de openbare opinie in te lichten over de
manier waarop zij hun tijd doorbrengen
in de vergaderzaal. Wanneer de C.V.P.-mengelmoes de lift verlaat,zegt Hare Eyskens
heel opgewekt dat iedereen moe is en dat
ze slapen gaan zonder verder iets los te
laten terwijl van zijn gezicht de gedachte afstraalt van: ”2e hoeven niets
te weten van mijn privéleven". Jean-Luc
Dehaene past de struisvogelpolitiek waarmee zijn beleid gevoerd wordt toe door
rte schouders van Hare
tq pakken en
in zijn kielzog mee te lopen. En den Leo
lijkt zijn eerste pasjes in de politiek
te zetten, zich afvragend waarvoor die
dingen die de journalisten voor zich uit
steken eigenlijk dienen. Zwijg en hou ze
dom als gulden regel van de C.V.P., maar
ja, ze zijn niet voor niets katholiek.
Resultaat van het weekend, een bevriezing van heel de communautaire materie.

Het lijkt er sterk op dat de Belgische
regeringen een fundamentele wet uit de
diepvrieswereld hebben ontkracht. Bij ons
thuis staat namelijk in glanzende letters
op een' heimatschildje:"Vries nooit terug
in wat eenmaal ontdooid is". Stank alom
dus bij dergelijke praktijken. De ministers doen het geurtje gewoonlijk echter
vlug verdwijnen en regelmatig slaagt het
invrlezingproces. Wat vernemen wij nu
echter, de C.V.P.-staat Limburg is tamelijk kwaad, T.A.K. en V.M.O. zijn reeds
opgewarmd door hun anti-gastarbeiderahetoging, José en co zullen ook niet al
te blij zijn, alhoewel vanuit deze hoek
misschien wel de verassing.kan komen.
Maar hoe zit het met het co ?

De wolven beginnen dus onrustig te worden,
bewijs:de T.A.K. betoging van verleden
maandagavond. Zal men dit keer erin slagen
de steeds rotter wordende materie in te
vriezen of zal de indringende stank belde
taalgemeenschappen ver weg doen lopen van
Brussel, voorgoed...? Zullen de inwoners
van deze Vlaamse appendix gediend zijn
met wat de toekomst brengt of met de
werkelijkheid van de prachtige spreuk die
een witte hoekgevel van de Van Hulthemstraat siert* DE WET VAN DE STRAAT BOVEN
DE WETSTRAAT.
Pronostleken steeds welkom op de SchamperrrJactie in de Brug (Brievenbus!.

Georges Heylen komt uit Antwerpen, Albert Bert uit Harelbeke. En beiden zien
het groot. In Gent. De eerste 'zou' de
tempel Capitole ombouwen tot 5 zalen.
De werkzaamheden starten in april, de
voltooiing is voorzien voor september. •
Logisch dat ook Al-Deca-Bert de bakstenen doet rollen; op de blauwdrukken prij- ■
ken er nog es 4 kleine, luxueuze zaaltjes, én 2 mastodonten van elk zo'n bescheiden 1000 man. Dat koppel zou boven
de parking komen, die zelf nog niet af
is. 't Wordt nog complexer, üf ze nu ook
goede fjlms gaan draaien is een ander
paar mouwen. Bouwwerken zijn er om af te
betalen, dus moet de kassa in Dolby rinkelen en de zwaar-commerciële film
de kijker om de oren slaan. Bert phone
Spielberg: "Haak es rap E.T. 2, Steve!"
En als Heylen van zijn kant dezelfde "kwaliteit” blijft draaien in Majestic, Capitole en Rex, dan heeft ie binnenkort
meer zalen dan toeschouwers. En de Calypso tussen al dat geweld?

Interieur

n.

villen

Met eerv verbluffend observatie-oog
schetst Stewart Allen Koningsberg de
frustraties , de hoop, de talenten, de
enggeestigheid van een Amerikaans upper
class-gezin waar intellekt en ambitie
troef zijn. Vijf individuen schrijden beredeneerd voort in een over-gestilleerd,
blauw grijs interieur. Een interieur waar
het miniemste objekt een eigen, voorbestemd territorium krijgt. Een ijspaleis
waar onderkoelde karakters zich met voorbedachte rade voortbewegen, een reeds
uitgetekende levenslijn tegemoet.
Bouwmeester van dit glazuren interieur
en zodoende manipulator van de geesten
van de personen die erin vastgekluisterd
werden, is Eva, de big mother. Zij bepaalde zolang haar dochters thuis (en erna)
waren wie wat waar hoe deed (doet).

honderd uit, maar
is al goed voor alle
in de gelederen.
ijspaleisvan hun

Ook duidelijk wordt dat het met geen van
de drie een echt positieve vaart loopt.
Renata, de gevierde dichteres kampt met
impotentie, zowel seksueel als wat de
muze betreft. Bovendien is ze ook het
type dat de kern van een probleem ontwijkt door verbloeming van de naakte feiten. Joey, wellicht erg intelligent maar
in wezen niet veel meer dan het clichee
van 12 stielen, 13 ongelukken. Een moeilijk- aanpassertje dat nergens haar geschikte draai vindt. Een pot vol talenten,
maar het deksel wil er niet af. In haar
opgejutte frustratie tegenover haar ogenschijnlijk succes boekende zus Renata, en
de in haar ogen overgetalenteerde Eva,
zal zij zich dan ook het sterksb>*egocentrisch afzetten tegen haar vaders nieuwe
vrouw.
Flynn, moeders mooiste, trok naar de droom
fabriek Hollywood, zag diezelfde droom
stuk spatten in vervelend T.V.-werk, zoekt
haar heil achter make-up en drugs.
Driemaal een schijnbaar geslaagd individu,!
maar achter de schmink driemaal een kater
van 'k zal u gaan hebben. Dp de koop toe
lijken de respektievelijke vriendjes van
de eerste twee, ondanks hun IQ, ook weer
niet diè stevige peilers waarop de vrouwen
af en toe es kunnen steunen. De bom valt
en barst pas voorgoed als de tot ware levensgenieter uitgegroeide vader, met zijn
nieuwe aanstaande voor de dag komt. Pearl
heet ze. Zij heeft alles wat de anderen
niet onder de knie krijgen en door hun
opvoeding zelfd-verachten; levenslust en
spontaneïteit. Pearl, de dartele teef in
het bevroren kegelspel. De schetterende
jazz-saxofoon midden een piano concert van
Chopin. De vlammend rode houtskool in een
pastelkleurig ijs-interieur. De ravage die
Pearl veroorzaakt is dan ook rampzalig.

Als haar bedeesde echtgenoot, die zij tot
wat hij nu is om-boetseerde, zich plotselling vermant en openlijk verklaart het
huis (het interieur) te willen verlaten
voor een proefscheiding, stort de wereld
voor de god mother voorgoed in. Het Parthenon wordt voor eeuwig een ruïne. Eva
komt voor de tweede maal in een inrichting
terecht. Plotseling blijkt dus hoe al die
mathematische, gevoelloze uiterlijke perfektie een grote vervalsing , één groot
schijn-interieur was. De manipulerende architekt Eva hengelt naar afffektie, naar
steun, naar niet-gemeende opmontering.
Maar daar begint het al te rationele
schoentje danig te wringen. De drie dochters munten niet bepaald uit in het vertolken van gevoelens. Op hoog intellek-

R e c to ---------------------

In navolging van sommige van zijn kollegas
- de wildste gissingen over hun aantal doen
de ronde - vroeg prof. Cottinie, rektor van
de RUG, vrijdag laatstleden aan de Raad van
Beheer de toelating om ... jawel te kumuleren !
De Generale Bankmaatschappij - beter gekend
onder de naam Société Générale - kreeg het
in haar hoofd de rektor een postje als lid
van haar beheerskomitee ( 2 uur per maand )
aan te bieden.
Zelf verliet Cottinie bij de bespreking
van zi.in kumul diskreet de veraaderzaal.
Vreesde hij de indringende (verwijtende?)
blikken van zijn niet-kumulerende kollegas ? Of dacht ie dat de blos op zijn
wangen zijn verlegenheid aan de openbaarheid kenbaar zou maken ?
Op de bedenking van een lid van het wetenschappelijk personeel dat het een hoofd
van een rijksinstelling niet past z'n
onafhankelijkheid voor een pietluttig mandaatje prijs te geven, antwoordde (?) één
van de aanwezige professoren dat de rektor
geen persoonlijk voordeel nastreefde.
Integendeel, het feit dat Cottinie in de
GBM zetelt kan de universiteit alleen
maar ten goede komen !
Dat niet iedereen met die verklaring gelukkig was, blijkt uit de uitslag van de
stemming : 12 voor de kumul, 3 tegen,
6 onthoudingen. Het woord is nu aan de
minister van onderwijs !
Maar de schuld ligt niet bij haar.
Dat de vader een Californische hittegolf
prefereert boven een Siberische dwangbuis,
is voor begrip vatbaar. Maar de dochters
schudden de omklemmingvan het schuldgevoel
tegenover de moederfiguur, moeizamer van
zich af. Het interieur dat zij hen opgedrongen heeft, was ondanks het claustrofobische, het schijnheilige dat alle gevoelens binnenskamers hield, toch een
bron van rationele zekerheid. Het raam
openen van deze moederschoot (-interieur)
leek wel een poort wagenwijd openzetten
voor een sprong in de chaos, de leegte.
Maar het is niet de wereld achter het
raam, maar die ervoor, die getuigt van een
ontstellende , onmenselijke leegheid.
"Interiors", de angst van een kind dat
de moederbuik niet uit mag, kan, durft.

Buro-films organiseert zaterdag, 5 februari , in Decascoop, het 4e alternatief
Smalfilmfestival. Inkom (slechts) 100 BF.
Aan vang 14u., slot 's nachts. Bedoeling:
-bekendmaking aan breed publiek
-bevordering van de smalfilm.
Laat op de avond zal de Jury (Jacques
Vandersichel, Linda Lepomme, Jo Röpcke,
Johan De Mayer) de gouden Buro uitreiken
aan de beste smalfilm. Er zou ook een
verrassingsoptreden op het programma staan
PVDE.

V9GENDV1
V9GENDV1
Za
SCHUILKELDERFUIF0000000000000000000000
in de schuilkelder van de Vooruit,21u.
, inkom: 80 fr., WK: 50 fr, org.:VAKA
BUITENSPEL0000000000000000000000000000
door Abbedoe om 20u30 in Symptoom-première
ETAT DE s i e g e 0000000000000000000000000
van Constantin Costa-Gavras, Decascoop
10u30, 150fr., t.v.v. vredeseilanden.
BURO FILMS0000000000000000000000000000
vierde alternatief filmfestival voor Gent.
Tweede filmruilbeurs,vanaf 14u. Decascoop
STRUKTUREEL GEWELD IN LATIJNS-AMERIKA0
foto.-tentoon stelling-vanaf 12u-Vooruit
ONTWIKKELINGSBELEID0000000000000000000
CDS-Gent - debat vanaf 14u in de Poel
CLAVIG00000000000000000000000000000000
van Goethe - 20u in Arca
NOCH VIS NOCH VLEES0000000000000000000
van F.X. Kroetz in NTG, om 20u
JUSTITIEPALEIS000000000000000000000000
van Kollektief van het Théâtre National
de Strassbourg door het NTG - zaal 1715
van het Bijlokemuseum,20u - première
ANATOLE0000000000000000000000000000000
van Schnitzler in Vertikaal om 20u30.

EEN UITWEG
UIT UE KRISIS

Zo

NOCH VIS NOCH VLEES0000000000000000000
van F.X. Kroetz in NTG, om 20u
KONSERT ABC ° ° ° ° ° ° ° 4 ° ° ° ° ° ° ° o o o o o o o o o o o o
om 20u - Brielpoort - Deinze, 350 fr.

Ma
CLAVIGO0000000000000000000000000000000
van Goethe - 2Gu in Arca
NOCH VIS NOCH VLEES0000000000000000000
van F.X. Kroetz - NTG , 20u
JUSTITIEPALEIS000000000000000000000000
n.t.g. gezelschap - zaal 1715 Bijloke,20u
RED ZEBRA00000000000000000000000000000
Voorstelling LP 'Maquis' (met versterkte
bezetting) .vanaf 21u, Vooruit
ABORTUS0 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 °o°°°
Informatieavond - Mordicus,20u,AZ-blok A

Di
JUSTITIEPALEIS000000000000000000000000
n.t.g. gezelschap - zaal 1715 - Bijloke,20u
DE IJZEREN WEG000000000000000000000000
werkteater van Amsterdam,20u30 -Zwarte Zaal
CYCLUS PARAPSYCHOLOGIE0°°°°°°°°°°°°°°°
Jim Murray - 20u - Arca , 100fr.0rg.VPPK
en Kreaton

CLAVIGO 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
van Goethe - 20 u in Arca
JUSTITIEPALEIS000000000000000000000000
n.t.g. gezelschap - zaal 1715 - Bijloke,20u
ANATOLE 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
van Schnitzler in Vertikaal om 20u30

Wo

JAMBOREE000 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
Kèbaret van Tom Lanoye,20u30, balzaal
Vooruit, 100 fr en 110 fr. vvk:kafee
Vooruit, kafee Jekyll

DO
NICARAGUA,GUATEMALA,EL SALVADOR 0 0 0 0 0 0 0
Elcker-Ik, 20u -aktuele politieke situatie
AFGHANISTAN000000000000000000000000000
Informatie-avond met Farida Ahmadi,kroongetuige op het Volkerentribunaal,20u,Aud.C,
Blandijn.
DE ZWARTE JAREN VAN HET KATHOLIEK VLAAMS
HOOG STUDENTENVERBOND0°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Blandijnberg.Aud.C, 20u,met Uytterhaeghen
, Van Den Bogaert,Seghers, Baert.
FUIF000000000000000000000000000000000000
Koornbloem - 21u.- Smirre - Bombazijn Krawietel - Graffiti,40fr -vvk 30 fr.
KONSERT JOHN CALE0000000000000000000
20u30 , konsertzaal Vooruit ,320fr.

— a d v e r t e n t ie

id e e e n ;t ips ,in f o r ma t ie _x

Ideeën, tips, informatie : kreëer zelf een nieuwe job,
heeft emigreren zin ; wie wil ontwikkelingshulp ;
hoe kan u energie besparen ; financiële tips ;
welke studierichtingen maken nog een kans ;
win 100.000 F, en andere verhalen
die tot doel hebben
u een stut en steun te zijn in donkere dagen.

VANAF DEZE WEEK IN

HUMO

MEER DAN HET BESTE TV-BLAD

