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LEZERS
Lezersbrieven bij beken waaronder 
een terechte rechtzetting bij ons 
artikel van vorige week 'belgen 
slimmer : wetenschappelijk bewe-
zen'. Doorlezen op de tweede blad-
zijde.

Bi iJ L R l j  ONDER POLITIEBESCHERMING
m T  NU ?
" Het creditsisteem voor bissers is een 
feit ! " schreven we vorige week over-
moedig in deze kolommen. Of de tekst van 
het aangenomen voorstel even waterdicht 
als kort en bondig is, zal de lezer gauw 
(on)duidelijk worden.

De rektorale omzendbrief die vorige week 
de wijziging van het algemeen eksamenreg- 
lement aan alle universitaire belangheb-
benden kenbaar maakte, houdt het volgen-
de in :

Studenten die dit akademiejaar (1982-83) 

overzitten krijgen voortaan vrijstelling 
van ondervraging voor die kursussen waar-
voor ze tijdens het voorbijgaande jaar 
(81-82) ten minste 12 op 20 (dit is 60%) 
behaalden ! Daarbij moeten ze in het 
vorig jaar een totaal (= een gemiddelde) 
van 9 op 20 (45%) gescoord hebben én aan 
alle eksamens - behalve ingeval van ge-
rechtvaardigde verhindering - in eerste 
of in tweede zitijd met woord en daad 
hebben deelgenomen.

De witte raven wordt ook nog de mogelijk-
heid geboden vrijstellingen niet te aan-
vaarden .

Verleden week woensdag was het uur van de 
waarheid aangebroken. Woensdag 2 februari 
was immers de datum waarop het NSV haar 
even traditionele als bestreden Zuid-Afrika- 
meeting had gepland. Reeds van bij het 
bekend worden van de zaalaanvraag, was er 
onder impuls van het Anti-fascistisch front 
en VVS-Studentenvakbeweging een stroom van 
protest losgebarsten tegen het ter beschik-
king stellen van universitaire gebouwen 
voor racistische propaganda-meetings. Met 
een uitgebreid, verbazingwekkend gedocumen-
teerd feiten- en citatenarsenaal werden 
zowel de racistische bedoelingen van de 
avond als het op zijn minst dubieuze karak-
ter van de organisatoren vrij sluitend aan-
getoond.
Het protest beperkte zich echter niet enkel 
tot een massale, tot vervelens toe aanhou-
dende informatieslag. De demokratische 
beïnvloedingskanalen werden tot op de bodem 
uitgeput: petities van hoogleraren en stu-
denten, brieven van konventsvoorzitters, 
gesprekken met rector en burgemeester, mo-
ties in de gemeenteraad, aanvragen voor een 
protestbetoging: niets ontbrak, niets baat-
te. De rector en de burgemeester bleven 
het - in weerwil van de aangevoerde wet op 
het racisme en de vele internationale 
verdragen en UNO-resoluties - nodig vinden 
om rijksgebouwen ter beschikking te stellen 
voor een propaganda-avond voor "blank Zuid- 
Afrika". In zijn motivatie stelde de rec-
tor "geen redenen te zien die mij toelaten 
te veronderstellen dat de wet op het racis-
me zou overtreden worden".

In een straal van ruim 500 meter rond het 
gebouw werd alle ingaand verkeer verboden. 
Zonder gevechtstenue verklaarden ééh-200- 
tal politieagenten de Sint-Kwintensberg, de 
Sint-Amandsberg,de Rozier, een deel Van de 
Sint-Pietersnieuwstraat en de Blandijnberg 
tot verboden zone. In het "bezet gedeelte" 
wachtten een 50-tal M E 'ers.met.helm, knuppel 
en schild, knusjes in de combi gezeten, het 
verder verloop van de gebeurtenissen af.
In de kazerne houden zich een 200 rijkswach-
ters klaar om in te grijpen. De staat van 
beleg is afgekondigd.

Het is pas in het komende anderhalf uur dat 
de politietactiek duidelijk wordt. Bedoe-
ling was door een vroegtijdig ingrijpen 
een bezetting onmogelijk te maken. Daar-
toe zou de gehele Blandijn reeds 2 uur voor 
de start van de meeting afgegrendeld worden. 
Toen bleek dat de actie wat minder dan een 
halfuur te laat begonnen was, werd ten einde 
de bezettersgroep niet te doen aangroeien 
en om rellen te vermijden, de afgrendelings- 
strategie voortgezet. Dat de "plaatselijke 
middenstand" minder tevreden was met deze 
strategie, zal wel geen groot betoog nodig 
hebben. Tussen halfzes en halfnegen hebben 
alle in het bezet gebied gelegen cafés en 
restaurants het leven klantenloos doorge-

(lees verder op de derde pagina, verder 
over de NSV-avond de persreacties op 
de derde bladzijde en het verhaal van 
voor zover wij weten de enige rel hier-
naast) .

We hadden tevens een gesprek met één van 
de fotografen. We pikken in op zijn verhaal 
op het moment dat de NSV-stoet aan de 
Blandijn rechtsomkeer maakt.
"Ik was in de Nederkouter een groepsfoto 
aan het nemen van de stoet toen één van 
mijn collega's voor een aanval waarschuwde. 
Ik stond op dat moment op de stoep en we 
begonnen net te lopen toen een 20-tal NSV- 
ers de straat overstaken en ons achtervolg-
den. Ze konden mij en drie van mijn colle-
ga 's vastpakken.
Met vijf mensen hebben ze mij vastgehouden. 
Ik ben eigenlijk niet geslegen, meer ge-
stompt. Ze namen mijn tas af en mijn foto-
toestel en dreigden het kapot te slaan als 
ik niet zelf er de film uitnam.
Ik heb de film uit mijn toestel gehaald en 
aan hen gegeven, en onder het kloppen zei-
den ze 'eens te zullen tonen wat democratie 
is', ik moest ook nog 'Brezjnev shit' zeg-
gen voor ze lieten gaan.

Een of andere kerel hield ook nog zijn 
Zuid-Afrikaans paspoort voor mijn neus.
En dan pas kwamen ze die mannen die mij 
nog verder wilden slaan zeggen dat ze 
terug in de stoet moesten komen."

Een fotografe die ook in de Nederkouder 
was blijven staan moest dat bekopen met 
een vernield foto-apparaat, terwijl een 
derde fotograaf in z'n gezicht werd ge-
spuugd en gedwongen zijn film moest af-
geven .

Tct zover de tekst. Nu de problemen !
Een aantal slapeloze nachten verder, een 
reeks getuigenissen van getormenteerde 
bissers rijker én een wanhoopsverklaring 
van een pedel ( ” We zullen pas zeker-
heid hebben bij de inschrijvigen voor 
de eindeksamens ! " ), ziet het er naar 
uit dat de fameuze wijziging van het al-
gemeen eksamenreglement ongetwijfeld aan-
leiding zal geven tot heel wat interpre- 
tatiemoeilijkheden. Ondertussen is het 
reeds midden februari !

Een greep uit het aanbod onduidelijk-
heden :

- is het nieuw eksamenreglement ook van 
toepassing voor de kursussen die ( vooral 
in de fakulteit van de letteren en wijs-
begeerte ) maar om de twee jaar gedoceerd 
worden ?
" Neen ", zegt prof E. Vermeersch, gees-
telijke vader van het goedgekeurde voor-
stel, " het toekennen van vrijstellingen 
aan zittenblijvers geldt slechts voor 
één jaar ".

" Ja ! ", zeqt de heer Van Durme, verantwoor 
delijke dienst inschrijvingen, hoewel de 
tekst spreekt van '...het voorafgaande aka-
demiejaar, waarin de kursus werd gedoceerd,

I

Wie geloven ?

- komen de punten van de vakken waarvoor 
vrijstelling werd bekomen in eerste zit-
tijd in aanmerking voor de berekening van 
het gemiddelde in de tweede zit ?
Een oud zeer, en door de kersverse rege-
ling opnieuw een wonde.
Vrijstellingen worden in het bisjaar 
immers maar verleend - dat staat als een 
(pis)paal boven water - wanneer een gemid-
delde van 45% werd behaald. Voor de be-
rekening van dit gemiddelde grijpt men te-
rug naar het ' laatste gemiddelde '.

(vervolg op de laatste pagina)

Nadat de restobezoekers maandag en dinsdag 
het slachtoffer waren geweest van een 
zeldzaam intensieve pamflettenslag (waar - 
bij het NSV beweert dat 8000 van haar pam-
fletten zouden gestolen zijn), was het 
woensdag de beurt aan de feiten, 's Namid-
dags werden de journalisten eerst vergast 
op twee persconferenties: om 16 u bij het 
AFF met cola, spa en porto, om 18 u bij het 
NSV met 1 (één)pint. Over de inhoud van 
die persconferenties lees je in onderstaand 
artikel.
Terwijl de NSV-persconferentie aan het „ 
lopen was, werd in de Blandijn hard gedis- 
cussierd over de strategie van de protest-
actie. Het AFF had immers opgeroepen om 
om 18 u in de Blandijn aanwezig te zijn 
om er te praten over een "passend antwoord 
op deze zoveelste rechtse provocatie".
Gezien de geruchten over een mogelijk vroeg-
tijdig ingrijpen van de politie werd deze 
afspraak op het laatste moment naar 17 u 
verschoven. Iets na vijven sijpelde de 
Blandijn dan ook langzaam vol met AFF-sym- 
pathisanten die zich angstig mengden met 
de nog rondkuierende humaniorastudenten die 
er hun kennismakingsdag met de grote univer- 

-siteit bijna op zitten hadden. De anti-
fascistische klokken liepen dan ook al teger 
halfzes toen de grote strategiediscussie 
kon beginnen. Een klein halfuur werd er 
onder de 150 aanwezigen vrij intensief 
gediscussieerd over de te volgen strategie 
tegenover de "fascistische arrogantie".
Het ging er over "principiële en taktische 
aspecten", "beeldvorming bij de publieke 
opinie", "legitimiteit van geweld en bur-
gelijke ongehoorzaamheid" en meer van dat 
fraais. Niet bepaald de stijl van heet-
hoofdige herrieschoppers dus. Uiteindelijk 
kwam men unaniem tot de volgende afspraak:
"om de meeting te verhinderen^.wacden alle 
ingangen geblokkeerd, bij een charge door 
het NSV wordt het gebouw in de mate van 
het mogelijke verdedigd, wordt de Blandijn 
door de politie ontzet, dan trekken we ons 
als één man terug en wonen de meeting bij."

In een mum vaji tijd werden alle ingangen met 
fietssloten afgesloten en met banken en stoel-
en gebarrikadeerd. Net toen het barrikade- 
werk ging beginnen, holden uit de vier wind-
streken hordes politiecombi's aan. Bijna 
even snel als de actievoerders hun barricades 
hebben opgericht, grendelde de politie de 
gehele buurt rond de Blandijn hermetisch af.

r b recht- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Berthold Brecht als "figuur" beschrijven 
is moeilijk. Het is een heel complex ie-
mand. Voor sommigen is hij één van de 
grootste dramaturgen die Duitsland gekend 
heeft. Geboren in 1898 kreeg hij vlug in-| 
teresse voor theater en van meetafaan waa^ 
schuwde hij tegen de oorlog en kwam hij op 
voor de vrede. Hij werkte in Berlijn en 
met de opkomst van Hitler werd Brecht het 
land uitgewezen. In 1948 keerde hij naar 
Duitsland terug.
In 1928 produceerde Brecht de "Driestui- 
versopera" in samenwerking met Kurt Weill 
die voor de muziek zorgde.
Op donderdag 17 februari organiseert VLK 
,(coupure 653) in het studentenpaviljoen 
een avond rond Brecht. Martine Geerinckx 
brengt, begeleid door een piano, enkele 
bekende liederen. Warm aanbevolen.
Aanvang : 20 u Inkomst : 50 fr

— 1984____________ .
Onder het thema " R0B0TISATIE en AUT0MATI- 
SATIE" wordt door de WG Informatica een 
cyclus ingericht. Op het programma staat: 
Wo. 16-2 : voordracht over "cybernetica" 

(St. Warmoes,W.I.)
Wo. 23-2 : voordracht: "Robots, wat, hoe, 

waarom ? (F. Clapdorp,Flora) 
Vrij. 11-3:bedrijfsbezoek aan de geroboti-

seerde assemblage Ford- Genk.
Wo. 16-3: debat: Sociale gevolgen van au- 

tomatisatie. F. Denis (FN) ver-
sus L. Vincken (Vakb.-Siemens)

Plaats: Blauwe Zaal in de Plateau om 20u 
Inkom : Gratis

Tot ziens intellectueel!



Dit is een reaktie op het artikel 'Weten-
schappelijk bewezen: Belgen zijn slimmer', 
dat een treffend voorbeeld is van hoe sta-
tistieken begrepen worden als men niet al-
le achtergrondgegevens kent.
1- wat betreft het feit als zouden de Duit-
sers en Nederlanders1 tweede keus ' zijn, 
dat een bewering is die misschien wel voor 
de Duitsers opgaat maar in Nederland lig-
gen de zaken wel even anders.
Net zoals in Duitsland is er daar en nume-
rus clausus ingesteld maar wel volgens een 
ander systeem. Men moet een eindexamen van 
de school en een staatsexamen afleggen.
De punten daarvan worden samengesteld zo-
dat men maar 1 cijfer overhoudt. Omdat de 
nederlandse regering kennelijk vond dat bij 
een numerus clausus ook de studenten met 
een laag gemiddelde aan bod moeten komen 
( wat in Duitsland dus niet het geval is), 
heeft men de loting ingevoerd. Dat houdt in 
dat men alle aanvragen voor een studierich-
ting in 1 pot gooit, en het briefjestrekken 
kan beginnen. Er zijn wel spelregels, je 
moet (geloof ik) minimum 50% hebben, en hoe 
hoger je punten zijn, hoe meer kans om in-
geloot te worden. Dat betekent dat je met 
90% bvb. ook 9 op 10 kansen hebt om inge-
loot te worden, anderzijds ook 10% kans om 
ernaast te grijpen. Iemand met 50% heeft 
bvb maar 1 op de 20 of 50 kansen, ik weet 
niet hoe de verhoudingen precies liggen, 
maar ik hoop dat het principe duidelijk is. 
In theorie heeft dus iedereen kans om inge-
loot te worden maar er zijn altijd pech-
vogels, en als het na 3 -4 jaar proberen 
niet lukt,en /of je het geld ervoor hebt,

dan ga je'naar Belgie. Het gros van wat in 
Gent zit hoort bij de middengroep.

Nog een opmerking, toen wij op het middel-
baar zaten, schreeuwden we om het hardst 
dat wie op het middelbare slechte of mid-
delmatige punten oogsste, niet noodzakelijk 
buist op de unief.Slechte leerlingen worden 
soms gpede studenten het zijn tenslotte 2 
verschillende werelden.Als we daar toen zo 
heilig van overtuigd waren, waarom zou dat 
dan in Nederland en in Duitsland ook niet 
het geval kunnen zijn ?

2- De meeste Nederlanders die in Gent komen 
studeren, blijven met de loting meedoen, de 
trekking vindt plaats begin juli, midden 
in de eerste zit. Een groot deel van hen 
blijkt dan ineens wel ingeloot te zijn, 
waarop ze prompt met de examens stoppen.
Een hele kandidatuur in Belgie studeren kost 
immers veel geld.

De duitsers komen in Gent eigenlijk alleen 
de practica doen. Als ze voor de practica 
voldoende punten hebben, mogen ze, ongehin-
derd, door de numerus clausus, zich inschrij 
ven aan een duitse unief. Het addertje on-
der het gras is de RUG, die alleen een at-
test van de geslaagde practica wil afgeven, 
als men aan alle examens heeft deelgenomen, 
wat natuurlijk pro forma gebeurt.
Al met al is het nog verwonderlijk dat er 
zoveel buitenlanders slagen het eerste jaar.

Om nog een domper te zetten op de euforie, 
die er na jullie artikel misschien heerste 
Onlangs zijn een amerikaans en een 
zweeds team onderzoekers tot de konklusie 
gekomen dat in Duitsland en Nederland het 
gemiddelde I.Q. 105 is , België behaalde 
een I.Q. van 98. Je hoeft er natuurlijk 
niet in te geloven maar misschien kunnen 
wij de schuld nog op de Walen afschuiven.

Miranda Heykoop.

In Schamper 166 van 4/2/1983 hakken jullie 
nog eventjes in op het bestuur van het Fa- 
kulteitenkonvent.
Wat jullie over Stany, Mare, Michel en me-
zelf schrijven, daar ga ik niet op in.
Dat kan alleen maar opnieuw een welles-nie- 
tesspelletje worden. Toch enkele bemerking 
en bij jullie "BORSTBEELDEN" . Toen de al- 
geme vergadering van het Fakulteitenkonvent

een standpunt wou innemen omtrent Schamper 
was de hele redaktieploeg uitgenodigd en 
aanwezig. Jullie kregen ruim de tijd, naar 
ik meen, om je te verdedigen. Eenzelfde 
openheid van jullie kant uit als je over 
het Fakulteitenkonvent schrijft zouden we 
bijzonder tof vinden.

Het bleek op de algemene vergadering dat 
men het standpunt van het bestuur mbt. 
Schamper niet wou volgen. Als een bestuur 
in volle openheid zijn standpunt bekend 
maakt aan de leden van de algemene vergade-
ring en deze laatste er een diskussie en 
stemming over houdt, dan lijkt het me dat 
er van "machinaties van de konventstop" wei 
nig sprake kan zijn. Als je schrijft dat 
diezelfde konventstop slechts getolereerd 
wordt, dan moet ik je toch wijzen op de ver 
trouwensstemming die we die avond als be-
stuur zelf stelden.
Uitslag : steunden het bestuur: 360 

onthielden zich: 39 
geven hun vertrouwen aan het be-
stuur niet: 0

zelfs onze traditionele neen-stemmers 
schaarden zich dit keer achter het bestuur. 
Misschien is vertrouwen niet hetzelfde als 
sympathie, maar voor mij liggen die 2 toch 
niet zover uit elkaar. De opmerking dat de 
FR-top "getolereerd wordt omdat ze bergen 
werk verzetten " lijkt me dus nogal gra-
tuit.
Tot slot bedankt voor het komplimentje dat 
we bergen werk verzetten . Is dat de eerste 
keer dat jullie dat van het FK zien of de 
eerste keer dat jullie dat willen schrij- 
van ?

Freddy Vanlancker 
bestuurslid FK

HUMO : U noemt de studen-
ten van Gent vuil, onbe-
schaafd en dom. "Mocht ik 
rechter van Gent zijn, ik zou ze 
allemaal laten zakken." Wat 
hebben die studenten u toch 
aangedaan, dat u daar de dik- 
tator wil gaan uithangen ?

Le Compte: Inderdaad, ik 
zou ze temmen. Alleen al het feit 
dat die aula waar ik moest 
spreken volgekalkt was, of het 
nu vóór of tegen abortus was 
heeft geen belang. Die studenten 
worden hetzij door hun ouders 
hetzij door de gemeenschap on-
derhouden. Maar hun .van -
dalisme kost de staat en de 
gewone burger nog eens miljoe-
nen per jaar.

HUMO : Is het dan proper-
der in Leuven of in Hasselt ?

Le Compte : Dat zou ik ge-
loven. De grote agora van Has-
selt is de mooiste die ik ooit 
gezien heb, zonder graffiti of 
zelfs maar een krabbeltje.

H UM O : Graffiti zijn toch 
een vorm van kunst ?

Le Compte : Er is nog een 
verschil tussen graffiti en aan-
smeren. Dit zijn geen mensen 
meer maar beesten, en als bees-
ten zou ik ze behandelen.

HUMO : Die andere studen-
ten zijn dus brave jongens ?

Le Compte: In vergelijking 
met die van Gent, ja.

BORST
BEELD

Specialist Le Compte 
spuwde in humo (3 
februari '83) de 
cassetterecorder vol 
met een uitspraak 
die de eeuwigheid 
zal trotseren :
'De gentse studenten 
zijn beesten.' 
en wie zijn wie om 
Le Compte (dokter? 
speialist?geriater? 
psychiater?chirurg?) 
tegen te spreken, 
vooral omdat de man 
naar alle waarschijn-
lijkheid 1000 jaar 
zal worden. Naar ei-
gen zeggen. . In 
het interview komt 
ook Begga D'Haese 
voor, we willen ook 
haar indrukken niet 
weerhouden in onder-
staand stuk dat we 
meenden te lezen.

HUMO : Wat doet u buiten 
het slikken van vitamines ei-
genlijk nog om jong te blij-
ven ? Sport of oefeningen ?

Le Compte (aarzelend): Ho, 
daar ben ik te lui voor. De liefde 
bedrijven is heel goed om kalo- 
rieën te verliezen.

HUMO : Dan moet u het wel 
heel veel doen.

Le Compte : Juist, juist, mag 
ik u een bloempje geven, gij zijt 
de eerste journalist die dat inziet.

Begga : Ge zoudt ervan ver-
schieten hoeveel kalorieën ge 
daarmee verliest.

HUMO : Met uw vier hartin- 
farkten had u allang dood 
moeten zijn. Of waren dat 
nep-infarkten ?

Le Compte: Je kunt het 
inderdaad een wonder noemen 
dat ik nog leef. Ik heb 
zelfs succes bij mongooltjes.

FOTO
In meer dan drie vierde van de Belgische 
gezinnen is er een fototoestel aanwezig. 
Toch blijkt dat de grote meerderheid van 
de bezitters van een dergelijk apparaat 
niet in staat is om er degelijke foto's 
mee te produceren. Ook een groot deel van 
onze studentenbevolking blijkt niet goed 
overweg te kunnen met zo'n wonder van de 
moderne techniek.
Daarom organiseert de Fotoklas een cursus 
fotografie voor beginners. Het is de 
bedoeling om in enkele lessen (waarschijn-
lijk 4 stuks van elk ongeveer 1,5 è 2 uur) 
de basisprincipes van het fotograferen 
uiteen te zetten. Deze lessen handelen 
dus niet over ontwikkelen van films, 
afdrukken van foto's, enz... maar enkel 
over het nemen van de foto's. De 
behandelde onderwerpen worden evenmin tot 
in de kleinste details besproken; bepaalde 
specialisatiegebieden van de fotografie 
worden nauwelijks aangeraakt (daar bestaat 
al genoeg literatuur over). In Fotoklas 
kan je geen diploma fotografie behalen.
We zullen alleen proberen om de 
geïnteresseerden wegwijs te maken op een 
voor iedereen begrijpelijke manier. 
Behandelde onderwerpen zijn o.a. de camera 
lenzen, films, lichtmeting, beeld- en 
kleurcompositie, cameratoebehoren (lenzen, 
flitser, filters, ...). De materie is 
zoveel mogelijk op de praktijk gericht. De 
lessen zullen daarom telkens geïllustreerd 
worden met een aantal voorbeelden.
Teneinde de verworven "kennis" dan te 
toetsen kunnen de deelnemers na de lessen 
aan een opdracht werken.
De lessen worden gegeven door Mare 
Mombaerts (graficus/fotograaf) en gaan 
door op 28 februari, 2, 7 en 9 maart 
(verlengingen mogelijk) telkens vanaf 
20.00 uur in de Brug (Fotoklas - 2e 
verdieping ; bij het binnenkomen rechts 
de trappen op).
Het volgen van deze cursus kost de ronde 
som van 0 fr. We doen dat gratis voor U. 
Met plezier. De geïnteresseerden worden 
wel verzocht om vooraf eens kontakt op te 
nemen met ons. Men gelieve zich hiervoor 
te wenden tot Fotoklas , elke dinsdag- en 
donderdagavond van 20.30 uur af.

« De studenten van Gent zijn geen mensen maar beesten, eri 
als beesten zou ik ze behandelen. Ik zou ze nogal temmen. »

HUMO : Hoe hebt u hem 
^  ontmoet ?

Begga Je moet natuur-
lijk een dokter kiezen die bij u 
past, een verstandige dokter die 
geeft een lichte euforie en zal zo 
gezien misschien wel helpen; 
maar een glas wijn geeft ook een 
euforie, en een aspirientje bij 
sommige mensen ook. Of het 
verjongend werkt is nog wat 
anders. Ik sta er zeer sceptisch 
tegenover.

Bij de planning van de KK -Happening werd 
het debateren in het kwadraat over de keu-
ze van de zaal. Uiteindelijkwerd voor de 
zaal 'VOORUIT' beslist. Er is gereserveerd 
voor donderdag 24 maart, 's Avonds verwach-
ten wij : "The Frozen Ones" en "Antena", er 
wordt nog onderhandeld met : "Lavvi Ebbel", 
"2 Belgen", "Tank of Danzig" en "Toontje La-
ger". De inkom schommelt tussen de 100 en 
150 gedevalueerde Belgische franken.
Tot dan, ciaoo ...

OPEN BRIEF
AAN ALLE STUDENTEN-
VERANTWOORDELIJKEN VAN DE R.U.G.

Bij het begin van dit akademiejaar werden 
we verrast door een aktie uitgaande van de 
dienst studentenaktiviteiten in de BRUG, 
waarbij die dienst helemaal hervormd werd 
Dit nieuwe kleedje werd bij de eerste mode-
show in oktober spektakulair afgekeurd.
Het besluit voor mij van die 5 maanden RUG- 
werking heb ik gevat in mijn voorstel tot 
hervorming van de dienst studentenaktivi-
teiten hieronder.
Het meest opbouwend vind ik dat mijn idee- 
en zouden blootgesteld worden aan de kri-
tiek van al de geïnteresseerden en daartoe 
is dit blad nog het beste middel. Deze o- 
pen kun je dus beter een "sneuvelnota" 
heten.
Er zijn (slechts) 2 redenen om de dienst 
BRUG te hervormen :
1- de studenten van de RUG komen bij be-
langrijke situaties (bvb. nu bij de onher-
roepelijke afbouw van ons universitair on-
derwijs door de overheid) NOOIT als één 
stem naar buiten.De student aan de RUG 
spreekt met 7 tongen (dixit H Blok)
2- de subsidiering van de aktiviteiten, ge-
organiseerd door RUG-studenten voor RUG- 
studenten is één grote knoeiboel. Duidelijk-
heid is gewenst, (cf hier het veel te wei-
nig gelezen rapport Stevens- Coetsier, waar-
in deze wantoestand duidelijk wordt aange-
toond.) a

Aan die twee problemen zijn evenveel mouwen 
te passen:
mouw 1: als de studenten met 1 stem moeten 

spreken dan maken we het best een 
spreekbuis voor die stem. Voor die 
buis neme men de studenten die het 
meest representatief zijn voor het 
bonte studentenvolkje aan den unief. 
Voor mij zijn dat ongetwijfeld de 4 
konventvoorzitters (FK, PK, WK, KK). 
Zij zijn nl het beste geplaatst om 
te weten welke verschillende gedach-
ten over sommige onderwerpen er we-
lig tieren onder de studenten. 
Wanneer nu 1 van de 4 bovenvermelde 
kornuiten de mening is toegedaan dat 
de stem van de Student van Gent moet 
spreken , mag hij zijn 4 kollega's 
samenroepen. Die 3 MOETEN ingaan op 
de uitnodiging van n° 4, en dit bin-
nen de 4 dagen ( de stem zal nl soms 
heel snel moeten spreken.)
Goed, de 4 komen te gader en berei-
ken konsensus. Zonder schroom mogen 
ze dan een kommuniké ondertekend met 
"de studenten RUG" verspreiden.
Zo'n samenkomst mag maximaal 1 maal 
per drie weken plaatshebben.Deze fre- 
kwentie garandeert de totale autono-
mie van de konventen, die hun eigen 
statuten , werking en inwendige orde 
behouden. Daar sta ik op. 

mouw 2:nu komt een andere huzaar op de prop-
pen: den beheerder. Hij voert de vol 
gende uitvinding ten tonele: de finan 
ciële werkmap, die stijvol afgekort 
wordt F.W. (bank je MigueD.Bij het 
begin van een nieuw boekjaar (1.1 of
l.X) krijgt ieder organisatie die 
reeds subsidies geniet langs de 
dienst BRUG om zo'n F.W. Die map 
bevat de volgende ingrediënten:

1. Een duidelijke lijst van alle goederen er 
diensten die door de rijkssubsidies recht-
streeks gedekt worden + een dito lijst van 
alles wat door de rijkssubsidies onrecht-
streeks (= terugbetaling aan de organisaties 
) gedekt wordt. Natuurlijk verschilt deze 
lijst van konvent tot konvent. Ze wordt dus 
best door het konvent opgesteld.
2. De praktiese richtlijnen, hoe men best te 
werk gaat om zonder problemen aan zijn sub-
sidies te raken. Dat is een zwaar werkje dat 
dient opgeknapt te worden door de kenner ter 
zake: de beheerder.
3. Het hele zootje formulieren dat men voor 
het aanvragen en het beroep doen op rijkssub-
sidies nodig heeft.
4. Een invultabel waarop ieder bedrag van de 
rijkssubsidies afgetrokken kronologisch wordt 
ingevuld met de vermelding van datgenen waar-
voor het geld is gebruikt. Deze tabel is te-
vens het jaarverslag van iedere organisatie 
in de dienst BRUG.

De F.W. wordt de laatste week voor het ver-
strijken van het boekjaar ingediend.
Gebeurt dat niet dan krijgt de onzalige orga-
nisatie in kwestie geen rooie duit meer.

Faites vos jeux

Alex DEBLOND,
pro-praeses Vlaams Geschiedkundige 

Kring 1981-82

rG ER M A_____________
Walter VAN DEN BROECK, geen medelijden met 
het establishment. Humoristisch, maar niet 
minder diepgaand. De sfeerschepping in zijn 
boeken is raak en de lezer krijgt de ver-
gulde pil in de maag gesplitst.
Woensdag 16 februari in auditorium C van de 
Blandijn kan je het allemaal meemaken. De 
organisatie ligt in handen van Germania en 
de aanvang is om 20u30. Allen daarheen.



HOOR >NIE SCHRIKT D K K R  K IN D ER EN  ?

DE SUMGPERCENT4GES...
De slaagcijfers van vorig academiejaar 
zijn vrijgegeven. Vergeleken met de 
twee vorige jaren is er een lichte 
daling, behalve in het derde en vierde 
jaar van de tweede cyclus.

Die lichte daling moeten we wel onmid-
dellijk relativeren als we de cijfers 
van de twee jaar daèrvoor ('77 en '78) 
naast de huidige slaagpercentages leg-
gen.

Deze cijfers zijn niet alleen belangrijk 
voor de studenten maar maar ronduit van 
levensbelang voor de universiteit omdat 
meer studenten nu eenmaal meer subsidies 
in het laatje brengen. En de slaagcij-
fers zijn een belangrijk barometer voor 
studenten die een gemakkelijke universi-
teit uitzoeken, of studenten die een 
diploma willen behalen aan een 'moeilijke 
universiteit. Over het algemeen genomen 
kunnen we stellen dat de rijksuniversi-
teit van gent in deze laatste kategorie 
valt.

De evoluties in het slaagcijfer zijn 
niet volledig te wijten aan een 'dom' 
of een 'slim' jaar. Vaak ligt het ge-

woon aan één prof die vervangen wordt 
door een jong ambitieus assistent die 
meteen de black and dekker bovenhaalt. 
Maar dat buiten beschouwing gelaten 
is de evolutie ook in grote mate te 
wijten aan het examensysteem dat even-
veel verandert als er jaren zijn, zo 
lijkt het wel. De examenreglementen zijn 
op die vijf jaar merkwaardig sterk ver-
soepeld. De oorzaak daarvan moeten we al-
weer gaan zoeken in de concurrentiestrijd 
tussen de universiteiten.

Het examenreglement aan de RUG zoals dat 
in voege was sedert '73 voorzag dat stu-
denten die niet slaagden in de eerste 
zit vrijstellingen konden krijgen voor 
de tweede zit als zij voor die vakken 
een onderscheiding hadden behaald (14). 
Bijkomende voorwaarde was dat men in to-
taal zoveel punten behaald had als nodig 
was om op voldoende wijze te slagen.

Van het academiejaar 1979-80 af werd het 
examenreglement versoepeld. Vrijstelling 
kon je krijgen voor de vakken met een 
voldoende' (te bepalen door de facul-
teitsraad maar in elk geval al minder 
dan 14), en de bijkomende voorwaarde 
om genoeg punten te hebben om te slagen 
viel officieel weg.

Het examenreglement dat in 1981-82 in 
voege treedt geeft een vrijstelling 
voor elk vak waarvoor je 12 haalt.
Men is geslaagd voor het jaar als men 
55% van de punten behaalt en voor geen 
enkele cursus minder dan 10 op 20, wat 
eronder zit is dan wel nog vatbaar voor 
deliberatie.

Zoals uit tabel 1 blijkt is het effect 
van de maatregel van 1979-80 voelbaar in 
een geringe stijging van de gemiddelde 
slaagpercentages vanaf die acadmiejaar 
in de studiejaren van de eerste en de 
tweede kandidatuur en in het eerste jaar 
van de tweede cyclus.

In 1981-82 wordt geen stijqing van slaag-
cijfers geboekt.

Vanaf volgende week zal schamper de 
uitslagen jaar pér jaar en studie-
richting per studierichting analy-
seren.

pr/s--------------
Wie op 1 januari de leeftijd van 40 jaar 
niet heeft bereikt komt in aanmerking voor 
de jaarlijkse prijs van het stadsbestuur 
voor een wetenschappelijke studie. Heb je 
tussendoor een studie van actuele aard ge-
maakt, handelt deze over Gent en meen je 
bovendien dat je hiermee op soc.,ec. ,e.a. 
vlakken iets te zeggen hebt, dan ben je 
goed voor 25.000 B.Fr. Dit laatste mits 
je werk de laatste 5 jaar niet gepubliceerd 
of uitgegeven is.
Alle werken aangetekend en in tweevoud op-
sturen naar het College voor Burgemeester 
en Schepenen, Stadhuis, Botermarkt, 9000 
Gent, uiterlijk op 30 april. Meer inlich-
tingen bij de dienst voor Culturele Zaken, 
St. Pietersplein 10,tel.: 21.19.16 .

r vitro-------------
Vitro-service, de firma die totnogtoe de 
universitaire ramen witwaste zit in de pu-
ree. 9 è 10 miljoen schulden bij de RSZ , 
de fiscus e.d., en een directeur die de 
noorderzon naar het Zuiden heeft gekozen. 
Ondertussen staan er een 30tal werknemers 
op straat en in de kou. Faillissement dus, 
ondanks de 7,5 milj. schuld van de RUG.Het 
zal je directeur maar wezen.

Tabel 1. Slaagpercentages per studiejaar

JlFF &  NSV - R4 PIERSL4 G

DE PERS
% geslaagden

1977-78 1978- 79 1979-80 1980-81 1981-82

Ie CYCLUS

Ie kandidatuur 46,7 48,8 51,2 51,3 50,2

2e kandidatuur 79,5 82,7 83,1 84,2 82,9

3e kandidatuur 93,5 89,5 95,7 93,1 89,8

2e CYCLUS

Ie jaar 86,4 87,7 91,1 90,8 90,5

2e jaar 93,4 93,0 93,1 93,3 93,2

3e jaar 98,2 97,0 97,8 96,6 98,2

4e jaar 100,0 99,4 100,0 98,1 99,4
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bracht. Uitzondering hierop waren wel de 
"Krawietel" en de "Bombazijn" die uit soli-
dariteit met de actievoerders de deuren ge-
sloten hadden. Deze solidariteitsactie 
werd bovendien opgevrolijkt door de belo-
ning die de Bombazijn had uitgeschreven 
in de vorm van één pint voor elkeen die 
een kwak "fascistische hersens" binnen-
bracht. Het wedstrijdreglement specifeerde 
wel dat indien de hersens meer dan 50 gr. 
wogen, de beloning niet geschonken werd, 
omdat het onmogelijk om fascistisch hersens 
kan gaan.

Terwijl voor de politiecordons de groep 
nieuwsgierigen aangroeide, steeg de span-
ning binnenin tot een te snijden hoogte. 
Iedereen die voor de ramen postvatte, be-
dekte het gezich met sjaal of helm. Hier 
en daar zag men enkeling met een stok de 
kloppen afwachten. Dat de sjaaltjes niet 
overbodig waren illustreerde wel het kleine 
leger politiefotografen die buiten hadden 
postgevat. Zelfs de ook in het duister 
actieve infra-roodcamera's ontbraken er 
niet aan.

Het was halfacht toen de politie druppels-
gewijze de cordons ooenstelde. Iedereen 
die het bewaakt gebied wou binnentreden 
werd grondig gefouilleerd, vriendelijk, 
maar kordaat. Een man die een deurklink 
in de zak had, werd onverbiddelijk terug-
gestuurd. Binnenin steeg de onzekerheid: 
wie werd binnengelaten, wie waren die 
150 "geïnteresseerden" die voor de poorter, 
ronddrentel den? De vrij massaal aanweziqe 
jeansbroeken en Palestijnse sjaaltjes deder 
hopen dat het wel eens om sympathisanten 
zou kunnen gaan. Om kwart over acht is 
het zover. "Ze zijn daar", roept men 
aan de zijingang; "wie zijn waar ?" 
schreeuwt men terug. En inderdaad, vanuit 
de Sint-Kwintensberg, rukt in Stoet, de 
vlag voorop, het NSV naar de Blandijn op.
Ze zijn met een 150, zingend, met pet en 
lint getooid. Onder hen nogal wat Antwerp-
se VMO-militanten. Aan de hoek van de 
Blandijnberg blijven zij staan. Een klein 
kwartier wordt er overlegd. Wanneer de 
NSV'ers "democratie" beginnen te scanderen 

reageren de buiten wachtenden.

"Racisme, fascisme, apartheid, neen", 
klinkt het daar. De politie vormt 
vliegensvlug een cordon tussen beide groe-
pen, het schild naar de anti-fascistische 
sympathisanten gekeerd. De hitlergroet 
wordt gebracht, het NSV-zet de blauwvoet 
in.en trekt zich na een 10-tal minuten 
terug. Wanneer men binnenin het NSV ziet 
terugtrekken, is een overwinningssfeer 
niet uit de lucht. Terwijl het NSV- 
gezang vaag door de ramen weerklinkt, 
wordt de internationale ingezet. Iedereen 
wordt een stuk kalmer, maar vraagt zich 
af wat nu verder zal gebeuren. Na een 
halfuur acht men het gevaar geweken. Er 
wordt beslist de Blandijn op te ruimen 
en te ontruimen. Wanneer de voordeuren 
opengaan is de begroeting tussen de AFF- 
sympathisanten van binnen en buiten vrij 
enthousiast. De portier en enkele jour-
nalisten worden mee in het gebouw uitge-
nodigd om de schade te schatten. "O" fr. 
schade luidt hun conclusie.

Ondertussen heeft het NSV zich teruggetrok-
ken in het Vlaams huis "Roeland" in de Korte 
Kruisstraat. De politie heeft daarom nage-
noeg de hele binnenstad afgegrendeld, zo 
mogelijk nog maniakaler dan de Blandijnberq. 
Het AFF had nochtans verklaard geen bezwaren 
te hebben tegen het houden van de Zuid-Afrika 
meeting in privé-lokaal en daarmee dan ook 
beloofd daartegen geen actie te zullen voerer

Ondertussen is de gewraakte"info-avond over 
Zuid-afrika in de internationale verhoudin-
gen" dan toch maar doorgegaan op de boven-
verdieping van de Roeland. Laurens De 
Keyzer, collega-journalist van "De Gentenaar" 
schreef hierover: "Ik heb de gewraakte mee-
ting met een bezoek vereerd. Ik heb er Jan 
Van Aerschot aan het woord gehoord in poging 
om het inderdaad complexe probleem van Zuid- 
Afrika op een duidelijk bevooroordeelde 
wijze te analyseren. Ik heb er de aanweziqe 
literatuur ontleed en op na gelezen. Het 
is een uiterst gekleurde lektuur uit Preto-
ria en de ambassade die één klok bezingt en 
de andere vergeet".

Wanneer om halféén de politie zich terug-
trok werd Gent van een bezette opnieuw de 
traditioneel rustige studentenstad.

K O M M E N T A A R

Het barrikaderen van een 
universiteitsgebouw voor een 
meeting van andersdenken-
den, welke die mening ook 
moge zijn, is een daad van 
verregaande intolerantie en 
herinnert aan de overtui-
gingsmiddelen van straat- 
troepen. Er wordt in dit land 
een redelijk geslaagde poging 
tot vrije meningsuiting onder-
nomen. Dat uitgerekend een 
organizatie met anti-fascisme 
in het vaandel deze vrije me-
ningsuiting grofweg afgren-
delt, is verontrustend.

De handelswijze van AFF 
getuigt van veel emotie en 
weinig politiek doorzicht. Kri-
tiek is beter af met argumen-
ten dan met het geweld van 
dichtslaande deuren.

Gisteravond stond te Gent 
geen links versus rechts, 
maar om het met Van Kooten 
en De Bie te zeggen, slinks 
versus slechts. Dat is geble-
ken uit de daden van slinks 
en uit de woorden van slechts.

L DE KEYZER

De „behoeders” van de democratie
Men kan zich afvragen 
waar de leden van het AFF 
dergelijke redenering van-
daan halen en waar zij op 
rust.
Wie zijn zij, dat ze zo maar 
oordelen dat studenten met 
een andere ideologie dan 
deze van het AFF door een 
voordracht over Zuid-Afri- 
ka „de democratie misbrui-
ken om ze kapot te 
maken”?
Wie zijn zij dat ze op voor-
hand oordelen kunnen dat 
door een avond over Zuid- 
Afrika te geven de wet op 
het racisme overtreden 
wordt?
Hun optreden en redene-
ring roepen herinneringen 
op aan onzalige tijden, die 
nu als les om herhaling te 
voorkomen weer in de ac-
tualiteit gebracht worden. 
Het doet denken aan de 
wijze waarop de voorberei-
ders van totalitaire regimes 
te werk gingen. Het AFF 
dat zich opwerpt als behoe-
der van de democratie ge-
bruikt dezelfde fascistische 
intimidatiemethodes die 
het verwerpt als anderen ze 
toepassen en doet daardoor 
zelf afbreuk aan de demo-
cratie. —  (M.D.T.)

Zowel De Keyzer in de Gentenaar als 
Manu De Tremerie in het Volk hebben 
sterk negatief gereageerd op de ac-
tie van het AFF. Een blik op de 
voorafgaande persconferenties zal 
veel duidelijk maken.

Het AFF noemde de NSV'ers tijdens de 
persconferentie die de bezetting voor-
afging botweg 'fascisten'. Ze legden 
hiervoor als bewijsstukken artikels 
op tafel uit het NSV-tijdschrift 'Bran-
ding' -een tijdschrift dat tot voor kort 
de benaming 'Signaal' droeg- waarin 
een elitaire maatschappij aangeprezen 
wordt boven de democratie (') en de

vrije pers als een levensgrote bedrei-
ging wordt beschreven.
'De democratie zoals we die nu beleven 
laat toe dat men onwaarheden vertelt.!..) 
Door het beginsel van persvrijheid voorop 
te stellen zadelt de democratie ons een 
levengrote bedreiging op.(...)Censuur is 
het middel om de verspreiding van de 
waarheid te garanderen.' (2).

Peter Logghe, praeses van het NSV stelde 
dat het NSV-blad niet de mening weergeeft 
van het NSV, alleen maar van NSV-leden 
die erin schrijven, wat inderdaad een hel( 
geruststelling is. Hij protesteerde tij-
dens zijn persconferentie tegen de boycot 
van het AFF. 'Ons democratisch recht van 
vrije meningsuiting, zoals geformuleerd 
in de grondwet, werd met de voeten getre-
den.' Hij stelde dat het niet om een pro- 
apartheidsmeeting ging maar om een infor-
matieve avond.

En zo interpreteerden ook de kranten de 
blokkade door het AFF. Of dit welles, 
nietes een fascistische praktijk is wordt 
een eindeloze discussie.

Het AFF heeft ontegensprekelijk een hui-
zenhoge flater geslegen door op de pers-
conferentie te stellen dat het AFF het 
recht in eigen handen mag nemen als de 
overheid de wet op het racisme niet 
toepast bij dergelijke meetings. De oren 
van de journalisten gingen op dat moment 
aan het tuiten.
Het enige geldige argument zou kunnen 
zijn : als het fascistoïde NSV een 
meeting wil organiseren staat hun dat 
vrij. Maar wij willen verhinderen dat 
ze propaganda kunnen voeren in een over-
heidsgebouw, met overheidsgeld, onder de 
mantel van academische informatie. Het 
NSV had trouwens al een reservezaal in-
gehuurd, de Roeland. Het AFF zal het 
imago moeten veranderen als ze de steun 
willen krijgen van de pers. De aandacht 
trekken op het werkelijke gelaat van 
het NSV, prima, het NSV spreekverbod 
opleggen is een andere zaak.
(') meinummer '82 p.20 (Bogaerts&Dewinter) 
(2) 9° jaargang, geen datum, p.8 (ano.)
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betekent dit dat rekening gehouden wordt 
met 1° ( enkel ) de punten behaald in 
tweede zit ( in onderstaand voorbeeld : 
de cijfers in de tweede kolom )

2° of de laatst behaalde cijfers voor 
eksamens afgelegd in één of beide eksamen- 
periodes ( d e  onderlijnde getallen in ons 
schema ) ?
Chinees ? Hoe bedoel u ?

1r  zit 2° zit 1bisjaar

vak 1 12 VR VR (?)

vak 2 11 9
vak 3 10 H
vak 4 9 8
vak 5 8 12 VR (?)
vak 6 jO ziek
vak 7 11 -

De onder!■i jnde cijfers zijn de laatst be-
haalde resultaten. Komen die in aanmerking 
voor de'45% van de punten' ?

Prof Vermeersch deed trouwens een tweede 
voorstel mbt de vaststelling van het ge-
middelde. Zijn voorstel, nl. het totaal 
van 9/20 berekenen op de helft van de som 
van de punten genomen over de twee zittij-
den ( in ons voorbeeld : vak 2 : 11+9=20:2 
= 10; vak3 : 10+11=21:2= 10,5 enz. ), be-
haalde in de Raad van Beheer geen meerder-
heid. Dat is het dus zeker niet ! Wat het 
wel is, daar hebben zowel wij als jullie 
het raden naar.

Andere hoofdbrekertjes voor de gegadigde 
bissers die onder toepassing van het ge-
wijzigd eksamenreglement ( menen te ) 
vallen :

- kan ik, zittenblijver, een gedeelte 
van de vrijstellingen die ik vorig jaar 
behaalde weigeren, een ander deel aan-
vaarden ? Is m.a.w. partiële weigering 
van vrijstellingen mogelijk ?
- kan ik nog een graad ( weet je wel : 
gewone onderscheiding, grote, gróóóótste ) 
halen in m'n bisjaar ? Zelfs wanneer
ik vrijstellingen aanvaard ? Of juist 
niet dan ?
- moet ik, zoals de assistent hoog bij 
laag beweerde, praktische oefeningen bij 
een kursus blijven volgen hoewel ik vol-
gens het nieuwe sisteem vrijstelling voor 
die kursus bekwam ?

De deur van de pedel - hij is het ten-
slotte die het eksamenreglement moet 
toepassen - zal de komende maanden plat 
gelopen worden door vertwijfelde bissers. 
'Krijg ik nu een vrijstelling of niet ?" 
zal een veel gehoorde kreet worden.
Als de pedel geen antwoord op hun pro-
bleem kan geven, verwijst hij de over- 
zitters naar de 'makers' van het regle-
ment.

Als die in de Sint-Pietersnieuwstraat 25 
niet klaar en duidelijk kunnen zeggen 
hoe het nu juist allemaal ineen steekt...
Ober, een ander regeling asjeblief, of 
een beetje duidelijkheid erin !

Het toeval zit in een heel Klein hoekje. 

Meestal net naast het brandblusapparaat.
Het Radio-Toestel-programma op zondagoch-
tend 'Op de Schoot van de Morgen', had zo'n 
treffer.Men kondigde o.a. een gesprek met 
Mieke Uitterlinden aan n.a.v. de benefiet-
avond ten voordele van het kultureel cen-
trum King Kong , nu vrijdag 11 februari in 
de Vooruit. Logisch , denk je. Die avond 
verdient aandacht omdat King Kong in Antwer- 

pen-en kilometers erbuiten- het progressief 
cnetrum bij uitstek was, maar door brand-
stichting in de as werd gelegd.Fen minuut 
later bracht datzelfde Toestel het bericht 
dat meteen na King Kong een telefoon zou 
volgen met Fric Goeman omdat zijn gents 

magazine metro het twijfelachtige genoegen 
had gesmaakt een molotov-coctail naar binnen 
te krijgen. Toestel ensceneert mooi denk je 
op zo’n moment maar nee j pure naakte, 
zwartgeblakerde feiten. Gf er nu weinig of 
veel schade veroorzaakt werd, doet geen bal 
terzake. De akt wel. Het fascistoïde dat 
schuilt achter die aanslag op meningsuiting 
dat is erg.

toneel
Momenteel speelt het NTG twee stukken: 
'NOCH VIS, NOCH VLEES' en 'JUSTITIEPA-
LEIS', waarvan later een bespreking 
volgt.

'Noch vis, noch vlees' dateert van 1981 
en werd geschreven door de Duitser F.X. 
Kroetz, van wie het NTG reeds drie wer-
ken bracht. Dit toneel heeft een boeiend 
thema, nl. hoe reageert een arbeider 
wanneer hij noodgedwongen van handenar-
beid (letterzetter) naar komputerwerk 
moet overschakelen (fotozet).Onwillekeu-
rig dacht ik aan het boek van Alvin 
Toffler: 'De derde golf'.

*
Nu is het stuk van NTG een miskleum, een 
ondermaatse voorstelling als je het be-
kijkt in het geheel van wat NTG al heeft 
gebracht.

'Noch vis, noch vlees' begint boeiend, 
maar zinkt weg in een moeras van egotrip-
perij, ideologisch gebazel en banaliteit. 
Nog voor de pauze is de fut eruit en in 
het tweede deel wordt er slechts opge-
warmde kost gegeven.
Een lichtpunt in dit -bijwijlen te sim- 
bolisch en daardoor onbegrijpelijk- to-
neelstuk is het prachtig decor, dat zeer 
funktioneel aangewend wordt. Een pluim 
voor M.Cnops!

POURQUOI
Dit mini-interview zal ongetwijfeld een 
stroom van reacties uitlokken. Het is 
de weergave van een gesprek dat we had-
den met Jan Pourquoi, voorzitter van het 
politiek konvent, naar aanleiding van 
zijn brieven tegen de spiraal van pro-
vocaties net voor de blandijnbezetting.

POURQUOT : ’Het antifascisme dat nu ge-
predikt wordt is in hoofdzaak een stra-
tegie om zieltjes te winnen. Een aantal 
linkse verenigingen zien al een tijdje 
hun recruteringsterrrein verkleinen.De 
bevolkingslagen die doorheen de crisis 
in staat blijven aan de unief vertegen-
woordigd te zijn brengen logischerwijs 
ook de ideeën van die categorie met 
zich mee.'n Aantal 'linkse verenigingen wille 
zieltjes ronselen via goed in de markt 
liggende thema's. *

Het verhaal: Herman, een jonge idealisti-
sche vakbondsmilitant, en Eddy, een wat 
oudere man die het werk niet aan zijn 
hart laat komen zolang hij thuis baas 
blijft, werken beide op een drukkerij.Ze 
worden gekonfronteerd met de noodzake-
lijke modernisatie en gaan op herscho- 
lingskursus, waarbij Eddy er onderdoor 
gaat. Herman daarentegen noemt de kom- 
puter een nieuwe revolutie voor de arbei-
dersklasse.
Eddy neemt ontslag en blijft de hele dag 
alleen, want Emmy, zijn echtgenote, werkt 
als gerante. Financieel van haar afhanke-
lijk, twijfelt hij aan zijn mannelijkheid 
en hij wil haar seksueel de baas blijven. 
Herman heeft het thuis ook niet gemakke-
lijk, want Hel ga is in verwachting van 
haar derde kind en verwacht van haar man 
dat hij zich niet inlaat met de sociale 
verkiezingen: zekerheid van inkomen tegen-
over opkomen voor idealen.

Soms worden interessante items aangeraakt, 
maar het blijft erbij en aan het slot van 
het stuk blijf je op je honger zitten, 
verdwaasd door het vreemde einde.waarbij 
beide hoofdrolspelers een afschuwelijk 
dialekt uitkramen en -net als het stuk- 
verdrinken in een zwarte poel met modder.
Het gebruik van dialekt en de -bij het 
haar getrokken- herkenbaarheid zijn on-
nodig en breken de koherensie van het 
stuk.
Deze produktie loopt nog tot 20 februari.

JvW

Het antifascisme van het AFF mag dan 
goed in de markt liggen, is het ook niet 
gewoon gerechtvaardigd ?
Uiteraard. Maar ik geloof niet altijd in de 
eerlijke bedoelingen van het AFF. In hun sta 
tuten staat dat enkel een socialistische sa-
menleving een oplossing biedt voor het 
fascisme.

Wat nu .concreet met een NSV-meeting i

'In de zaal zitten en vragen stellen.
Eén keer heeft men dat gedaan, maar toen 
bleek dat zij die roepen om een betoging 
totaal incompetent zijn Raes, ondervoor-
zitter van het Vlaams Blok , het vuur 
aan de schenen te leggen. Wat rest ?
Geweld en intimidaties. Men zit zich 
maandenlang op te geilen voor zo'n avond.

De escalatie is geen toeval. Beide par-
tijen gebruiken bewust de conflicttheo- 
rie als wapen tegen mekaar, om de gunst 
van de publieke opinie.
In wezen is er niks verkeerd a^p de 
conflicttheorie, maar hier is de sfeer ( 
opgepept, de mensen worden gemanipuleerd.

De vrijdagnacht van 8 op 9 juli '82 wordt 
het centrum Kingkong in de fik gestoken. 
Peetvader Robbe De Hert over zijn geestes-
kind : "De aanslag is duidelijk een uiting 

van onverdraagzaamheid tegen alles wat ar-
tistiek en progressief is. Fn daarvan is de 
kingkong meer dan een symbool : een alterna-
tief plateau waar van alles kon wat op een 
ander niet kon. Fr was experimenteel thea-
ter en kabaret, jazz en avantgarde muziek, 
poëzie en debatten, film en dit alles zonder 
subsidie dankzij de bateloze inzet van tal-
rijke medewerkers en sympathisanten. Al deze 
uitingen zouden het zwijgen opgelegd worden 
indien we niet zouden reageren."

Fr wordt gereageerd. In de eerste plaats door 
de Kingkongers ; L.P.'s , benefietavonden, 
geld en steun van jan en alleman (uitgezon-
derd de staat natuurlijk).

Maar ten tweede door nog eenreeks (11 ) brand-
aanslagen in het Antwerpse. Daaronder ook 
eentje op het appartement van Mare Ruyters 
de Morgenjournalist en verantwoordelijk uit-
gever van 'De andere sinema’j’n wat heet 
progressief filmtijdschrift.

'De andere sinema' had een foto afgedrukt van 
wat ooit de Kingkong geweest was en de uit-
drukking van haar afschuw voor die rechtse 
manie tot kortzichtige onverdraagzaamheid 
gegeven.

ZATERDAG 12/2

Dag van de anarchie : in de stads-
feestzaal van mechelen vanaf 10u (+)

rock-and-roll-fuif in zaal vooruit 
vanaf 21uur.

WOENSDAG 16/ 2

voordracht omtrent CYBERNETICA georgani+ 
seerd door de werkgroep informatica, om 
20.00u in de blauwe zaal van de Plateau 
toegang gratis

Literaire avond rond Walter Van Den Broeck 
georganiseerd door Germania, aanvang 20.30u 
in auditorium C, Blandijn.

Theater Arena 20.15u Porter to Porter

Germaniafuif in zaal vooruit : funk 
party met studio 17.

Solidarnosc : stapelhuis FransAkkermans- 
straat, 20uuur, inkom gratis

DONDERDAG 17/ 2

Avond rond Berthold Brecht met Martine 
Geerinckx georganiseerd door VLK aanvang 
20.00u , Coupure 653 (studentenpaviljoen) 
toegang 50 fr.

aove reent ie

Speciaalzaak FOTOKOPIE

martin
PLANÜICOPY SERVICE

p.v.b.a. C.I.O. MARTIN

Koningin Elisabethlaan 120 
9000 GENT
Tel. 091/22.98.78-22.98.71

voor een verstandig 
beheer van uw 
budget... 
loopt U best een langs bij de ASLK

Open een universele 
rekening in één van 
de talrijke agent-
schappen .

Raadpleeg de gouden 
I gids onder rubriek 

'banken'.

Wie minder alert en van reflexen voorzien is 
zijn onze goede vrienden van de politie. Het 
onderzoek vordert geen milimeter. '” t Zal wel 
ne zatlap of ne student geweest zijn, menier" 
Tuurlijk, zatlappen lopen altijd met molotovs 
in de lege broekzakken.

Voor De Hert is het duideijker waar de daders 
gezocht moeten worden. Langs de rechteroever. 
"Wie het gedaan heeft?, Fen huis in brand 
steken gebeurd alleen door vijanden en bij 
ons is dat het rechtse kamp”. Politie houdt 
het liever bij jeugdcriminaliteit en studen- 
tenvandalisme. Waarvan akte en waarvoor dank. 
De Hert :”Sommigen blijven hardnekkig bewerer 
dat het hier een zekere jeugdkriminaliteit 
betreft, ten minste indien men volwassen 
rechtse pyromanen tot minderjarigen wil 
rekenen, wat voor ons dan weer beledigend 
is voor de jeugd.”

Dat het cultureel centrum geregeld slacht-
offer was van kleine en middelgrote pest-
erijen was en is genoegzaam bekend : afge-
trokken affiches, urineren alom...
Tot er dan voor enkele jaren benzine in 
de postbus gegoten werd en vervolgens in 
de fik gestoken. De schade was miniem.
De 2° keer was het roos. Adieu dak eerste 
en tweede verdieping. Op de eerste ver-
dieping zat de RAL. Ook toeval.

Fen cultureel centrum als de Kingkong dat 
zichzelf zonder enige censuur de grond 
uitgestampt heeft, kan zich enerzijds 
buigen op horden sympathisanten, maar 
staat anderzijds financieel kwetsbaar.
De benefietavonden zijn mooi, maar...
Robbe De Hert ... hopelijk wordt 
dit de laatste, de allerlaatste artis-
tieke injectie, want al dat geschooi duwt 
ons diep in de verlegenheid, alle sympa-
thiebetuigingen en solidariteit ten spijt. 
Herhaaldelijk werd gewezen op de unieke 
en goedkope positie van de King Kong 

als alternatief cultureel centrum, maar zon-
der de steun van de overheid en het mecenaat 
beginnen we er niet meer aan. De liefde kan 
niet van één kant blijven komen.”

De regering zal wel meer werk hebben aan het 
spijzen van de eigen staatskas of ander geld- 
opslokkende opera’s. Niks tegen opera, maar 
er moet ook plaats en middel zijn voor de 
zogenaamde ’ andere ’ cultuur.
De Hert : " Fen maatschappij met artistieke 
pretentie met de mond vol over vrijheid en 
creativiteit, is anno '82 moreel verplicht 
hiertoe een wezenlijke bijdrage te leveren, 

anders blijven deze woorden dode (verbrande) 
letters’. Fn gij nu ?

Fven concreet : vrijdag 11-2 te 20u30 in 
de feestzaal Vooruit ' King Kong strikes 
back.Part III' . Op de affiche de traves-

tietenshow ’ Renaissance’ , Frik De Volder 
, onlangs nog op de Gentse planken met "De 
Koloniaal" , Big Bill en entourage ,en als 
slotdreun Urbanus, België's plezantste. De 
prezentatie is in handen van Michel Fallet, 
op de BRT verantwoordelijk voor Cinemanie. 
Nadien is, hoe kan het ook anders, fuif.
Inkom in voorverkoop : 180 B.Fr. , aan de 
zaal zelf legt U er 200 neer. Fen bijdrage 
tot brandveiligheid (!)

FVDF

voordracht van Karei Van Miert over "Europa 
en de kernraketten" georganiseerd door de 
Europakring om 20.00u in aud D van de Blan-
dijn

Theater Arena om 20.15u Porter to Porter

Film: "Slaughterhouse Five" org.: KRASS 
aud. C Blandijn 20.00u

fuif LVSV : in the ghost 17 feb.21u 
inkom 60 frank (leden 50fr.

VRIJDAG 18/ 2

Theater Arena 20.15u Porte to Porter

Le Quator (Parijs strijkerskwintet) 
om 22-OOu in de balzaal van 'Vooruit' 
toegang: 150/180 fr.

MAANDAG 2 1 / 2

Lezen en bespreken van het werk "Honderd 
jaar eenzaamheid" van Marquez, georgani-
seerd door het Poëziecentrum, in de Volks-
hogeschool, Koning Albertlaan 136

DINSDAG 22/2

Rozekruisersgenootschap : de methode 
van het rozekruis : windelei 12, 20u

WOENSDAG 23/ 2

voordracht Robots: wat, hoe, waarom ? Geor-
ganiseerd door de werkgroep informatica, 
om 20.00u in de blauwe zaal van de Plateau 
toegang gratis

film "Black Jack" in jeugdhuis Zwabber, 
Koningin Elisabethlaan 51 80 fr.

Het Satirisch Weekblad 
«De Zwijger» heeft

MOOIE BIJVERDIENSTE
voor studenten-colporteurs die met 
losse nummers willen venten in de 
universiteitssteden Leuven, Gent, 
Brussel en Antwerpen. Voor inl. en 
afspraak, bel Marianne Voorwaerts 
(03) 666 58 92.


