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OPENING VAN DE BRUG
porto en campari

Waar verleden jaar in het kader van
de besparingsmaatregelen aan de
RUG geen academische zitting incluis de traditionele teceptie werd
gehouden, lijkt dit jaar het kurkengekletter niet op te houden. Zo
werd op dinsdag (18 - 10) de
Brug zelfs voor de tweede maal geopend. De eerste keer was dat de
officiële opening van de nieuwe
cafetaria met receptie en toespraken, dinsdag was dat de opening
van heel het gebouw waarschijnlijk.
In ieder gevalvoor ons niet gelaten,
een campari of portootje kan er
altijd in om maar te zwijgen van de
heerlijke (Bonzo)-kaasblokken.
Het is echter niet de bedoeling om
dit gebeuren af te keuren, hooguit
erover te rijmen, omdat het zelden
voorkomt dat mensen van alle verenigingen die de RUG rijk is elkaar
ontmoeten. De meeste van de aanwigen hadden wel al gehoord van
een of ander konvent, maar wat dat
juist doet is een andere vraag. Dat
gaan ze nu waarschijnlijknog niet
weten, maar ze kennen dan toch de
mensen ervan en het is een geruststelling dat men nog steeds bij de
studente nbelieerder,
Koenraad
Bostoen terecht kan. Deze laatste
lag aan de basis van de receptie ,
waar ondermeer een aantal boegbeelden van onze sociale sector aanwezig waren.
Toespraken werden er gehouden
door de vier konventsvoorzitters.
Klaus Formesyn van het werkgroepenkonvent (W.K ) ging erbij op de
trap zitten en hield dan nog een
^stemloze rede waarvan wij tussen

het aanzwellend rumoer opvingen
dat de unief nu eindelijk een standpunt moet innemen tegen de raketten en t.o.v. het NSV, liefst ertegen
zeker ?
Het politiek konvent (P.K.) bij
de van voorzitter Dirk Uouttekier
had het hier ook over. De discussie
blijft nog steeds open. Houttekier
hief een klaagzang aan over het feit
dat het P.K. nog geen enkele frank
subsidie heeft gekregen van de normaal ter beschikking staanden zeshonderdduizend frank omdat het
NSV zou moeten opgenomen worden in het P.K. De druk hiervoor
komt vooral van hogerhand zegt
Dirk, met een vinger in de richting
van de sociale raad waarvan hij
Denis Dauwe een NSV-sympatisant
noemde en Christian Hocepied typeerde als lid van een organisatie
van hetzelfde kaliber (de vroegere
vereniging
SARUG).
Tenslotte was er nog Mare Rogiers
van het faculteitenkonvent (F.K.)
die het profiel liet doorschijnen van
het F.K. r83, in 1 woord samen te
vatten als ’kritischer’. Het F.K. gaat
van zich laten horen. Eerste strijdpunt,de repetitorenburo’s die het
zelfs aandurfden gebruik te maken
van de eerbare naam van het F.K.
(zie schamper 173). Er werd ook al
een commissie opgericht om de
gelijkheid een echte RUG-studiebegeleiding te organiseren, te onderzoeken.
Het woord commissie
wordt in sommige milieus wel gelijk
gesteld met vergeethoek...
De voorzitter van het kultureel konvent (K.K.) Pat Viaene beperkte z ’n
optreden tot een telaat komen.

PROBLEMENRAAD

moeilijke jongens
De raad van beheer van onze unief
heeft het opnieuw moeilijk met dé
politiekers. Twee jaar geleden raakte de beheerraad niet op tijd samengesteld. Nu blijkt die samenstelling on wettig te zijn.
Sinds 71 zetelen in de raad van beheer van‘de rijksuniversiteiten naast
vertegenwoordigers van hoogleraen,
het wetenschappelijk personeel, ’t
administratief en technische personeel, de studenten, devakbonden en
de patroonsorganisaties ook vertegenwoordigers an de ’openbare
machten’. Zij worden op voorstel
van de politieke partijen en na advies van de provinciegouverneur benoemd door de vlaamse regering.
De volksunie koos dit'jaar Guido
De Pestel als opvolger van het Gents
VU-gemeenteraadslid Guido Deroo.
De Pestel is provincieraadslid en
gemeenteraadslid te Assenede en is
tewerkgesteld aan de RUG als
ingenieur op het labo voor embryologie van de geneeskurtdefaculteit.
En hier knelt het schoentje. De wet
van 71 op de universitaire
ganen verbiedt dat een vertegenwoordiger van de openbare machten tevens personeelslid is van de
betrokken instelling. Bij de VU wist
men niet dat zoiets verboden was.
Op het kabinet van CVP-gemeenschapsminister Lenssens -onder
wiens bevoegdheid de benoeming

van De Pestel valt- wist men niet
dat De Pestel RUG-personeelslid
is.
Wie dat echter wel wist was de regeringscimmissaris VAn Acker .
dat het zijn taak is toe te zien op de
naleving van de wetten in het hoger
onderwijs, schoot hij dan ook in actie. Hij schrref een brief naar Lenssens om hem mee te delen dat de
noeming van De Pestel onwettig is
en voor heel wat problemen kan
zorgen. Lenssens speelde de zaak
door naar zijn administratie met de
opdracht het probleem te onderzoeken. Verleden week donderdag -een
dag voor de eerste vergadering van
de raad van beheer- was men er nog
niet mee klaar. Een advies zou er
pas in de loop van deze week komen en de verbreking van de benoeming van De Pestel nog een stuk later.
Rector Cottennie -voorzitter van de
beheerraad- koos het zekere voor
het onzekere. Hij besloot de eerste
vergadering te verdagen en liet alle
raadsleden dat telefonisch weten.
Vergaderen met De Pestel zou er
mers kunnen voor zorgen dat de
gadering achteraf omwettig verklaard wordt en nog eens moet
overgedaan worden. Wanneer de
raad van beheer nu definitief van
start kan, is nog niet geweten. Maar
dat het nog enkele weken kan
verheelt niemand.
(TB)

Koen Bostoen bedankte tot slot een
aantal oudstrijders zoals Wouter
Vandenbergh die de onderwijsraad
deed ontstaan.
Vandenbergh die de onderwijsraad
erdoor duwde, Hans Blok, die als
voorzitter van het F.K. dit konvent
terug tot leven bracht, en Michel
Muylle, de man van de verzoening
in de sociale raad.
Ten leste een cadootje voor Van
Assche de voorganger van Bostoen
die helemaal niet gelukkig is met
de berg werk die Van Assche hem
achterliet. ’Leentje in het beminnelijkste kleedje’ dixit Bostoen,
mocht als secretaresse een bloempje in ontvangst nemen en wij de
campari.
(JA)

KINE
In België kan men op twee manieren kinesiterapeut worden. Enerzijds zijn er een twintigtal hogere
paramedische scholen voor kinesiterapie waar men na drie jaar studie
het graduaat in de kinesiterapie kan
behalen. Anderzijds kan men na
Vier jaar studie aan een universiteit
licentiaat in de kinesiethearapie
worden.
Bij deze groep van zorgenverstrekkers hebben wij werkelijk een explosie van beoefenaars gekend.
In 1981 waren er 1588 kinesisten
universitair gediplomeerd, tegen
8679 gegradueerden in de kinesitherapie.
Waar we in 1965 nog 1 kinesiterapeut hadden voor 3838 inwoners, hebben we nu 1 kinesiterapeut voor 890 inwoners, dit is een
record in Europa.
Bij de kinesiterapeuten is de sterke
groei van het aabod niet zonder gevolgen gebleven voor de arbeidsmarktsituatie. En de besparingsmaatregelen in de ziekteverzekering van 1982 zullen de problemen
er niet lichter op maken. De kinesiterapeutische verzorging zou sterk
teruglopen bij prijstijgingen voor
de patiënt, blijkt uit een studie van
de Antwerpse Universiteit.
Kinesiterapeuten werken zowel
zelfstandig ( 60 o/o is hierbij een
veel geciteerd cijfer) als gesalarieeerd bij artsen, in hospitalen en bij
andere kinesiterapeuten. In de ziekenhuizen zouden in 1980 ongeveer 1800 kinesiterapeuten tewerkgesteld zijn.
Voor de gegradueerde kinesiterapeuten lag de werkloosheid in september 1982 op 799.Samen met
233 universitaire kinesisten zonder
werk, hadden we op dat ogenblik
dus 1032 uitkeringsgerechtigde volledig
werkloze kinesiterapeuten,
wat 10 o/o werkloosheid

Nee, alsjeblief, nu toch niet nog een
artikel over die raketten zeker ! Eerst
word je maandenlang overspoeld door een
pacifistische papierregen, dan ga je
-murw geïndoctrineerd- toch mee betogen,
dwz tot half zes 's avonds stil staan
wachten op het plein in Schaarbeek
(vredesbewééééging noemen ze dat dan!),
dan een cruise door Brussel, enfin, eindelijk huiswaarts en... dan beginnen ze
een week later in schamper er opnieuw
over ! Alsof er niets anders is om een
redactioneel aan te wijden. Alsof zo'n
achterhaald artikel nog iets uithaalt!
Ik vind echt dat ze bij schamper wel
eens wat creatiever mochten zijn in
plaats van voor de zoveelste keer over
de raketten te schrijven. En ze maken
het zich nog gemakkelijk ook want ze
schrijven gewoon de slogans over die ze
op de betoging gezien hebben, maar dat
kan iedereen, citeren dat er op een
spandoek stond 'denk aan onze kinderen,
smijt voorzichtig', en op een ander
'mama, nog hoeveel nachtjes slapen?'
en op een ander 'die bom valt best mee'
en op een ander 'liever 1 peniskop in
een kut dan 10 kernkoppen zonder nut'
(hoewel het één het ander niet onmiddellijk uitsluit) en op een ander 'liever
platte tetten dan raketten' (een moedige, ietwat fanatieke keuze vind ik) en
zovoort, dat zijn praktijken van luie
sjarel, zo je redactioneel kolommetje
vol kwebbel en met andermans inventiviteit. Ze zouden dan beter de mening
van lezers weergeven, die van mij bevoorbeeld, want eerlijk gezegd ; d ie
RAKETTEN KUNNEN MIJ NIET BOMMEN en vice
versa. Voila, da's tenminste een nieuw
standpunt, als er in de vredesbeweging
nog een VAKAture komt zal ik solliciteren -tenslotte is sol ici teren een
beroep gelijk een ander- en als ik dan
baas ben zou ik na wat Gol gezegd heeft
bij de Amerikanen toch één ferme raket
bestellen voor 'inwendig gebruik'(voilà,
origineel standpunt nr.2), c als ze bij
schamper nog lang lullen over die raketten dan bestel ik er twee, want met al
dat gezever, godverdomme, weg die
kolomme ! 't Is toch waar zeker, precies
Anthierens !
Tussen haakjes (twee bevoorbeeld (twee
haakjes bedoel ik (nu worden het er al
vier (nu zes, dat wordt hier eindeloos
jongens (wie goed kan tellen weet dat
het er nu al vijf zijn, in twee richtingen, dat wordt dus tien.))))): ( 't
is toch waar zeker !).
Voilà, en nu met VAKAntie. Want met al
dat gezever over die raketten. Ik vind
dat ze moesten zwijgen over die...
Ja daarover. Trouwens, ik ga er niet
meer op terug komen maar _ze moesten
bij schamper eens ophouden met -voilà.

De evolutie van de inkomenssituatie is zeer moeilijk te beoordelen;
laten we evenwel aannemen dat
40 o/o van de kinesisten gesalieerd
werken en dus beloond worden
gens vastgelegde barema’s die overeenkomen met deze van de Al-verpleegkundigen. Deze barema,s werden de laatste 10 jaar niet noemenswaardig gerevalueerd. Nieuwjaar 83
bedroeg de brutoaanvangsjaarwedde
513.604 f.
Naast hun gesalarieerde activiteit hebben zeer waarschijnlijk heel
wat kinesisten nog een privé praktijk.
Het gemiddeld brutomkomen bij
de kinesisten bedroeg in 1981
665.393. We moeten ons goed realiseren dat het om gemiddelden
gaat die grote ongelijkheden kunnen verbergen; ongeveer 37 o/o van
de kinesisten hadden in 1979 een
terügbetaald bedrag lager dan
250.000 f en 60 o/o lag beneden
het gémiddelde; 35 kinesisten daarentegen kregen 3 miljoen en meer.
Bij de kinesisten kunnen we niet
dezelfde stagnatie van het gemiddeld inkomen vaststellen als bij de
eerder behandelde beroepen uit de
medische wereld. Het overaanbod
van kinesisten heeft meer werklozen gemaakt dan bij de artsen,
tandartsen en apotekers. We zullen moeten afwachten of de drastische remgeldverhogingen in 1982
de kinesiterapeuten ook drastisch
hebben doen inleveren.

r agendaatje- - - - - - - - -

deprijzenpot
is verdeeld
Het Filmgebeuren van Vlaanderen is
wellicht het enige festival waarin
de prijzen reeds halfweg worden toegekend. Dit gebeurde althans met de
prijzen van de competitiesectie
'oorlog en vrede' waarvoor vijftien
films in aanmerking kwamen, een allegaartje van documentaires, fictiefilms
en docu-drama's, die niet alleen naar
stijl maar ook naar inhoud sterk variëren. Een onuitgesproken verwachting
was dat de beste anti-oorlogsfilms
zouden gekozen worden, maar dan kwamen een aantal geselecteerde films al
niet in aanmerking : we denken bijvoorbeeld aan de Belgisch-Nederlandse film
'De Toekomst van '36 ' van het duo
Thijssen en Van Tuiden, over de anarchistische beweging en de Spaanse burgeroorlog. Géén pleidooi voor de vrede
als het ontbreken van geweld of oorlog.
Hoe (dan) ook, de jury is erin geslaagd
het eens te worden. Er werden drie
films bekroond : de Filippijnse
'Oro, Plata, Mata'van Peque Gallaga,
de Canadese 'A War Story' van Anne
Wheeler, en 'Dark Circle' van het kollectief Judy Irving, Chris Beaver en
Ruth Landy.
Dit zouden vijgen na pasen zijn als de
skoop niet twee van deze films programmeerde. Studio Skoop heeft tijdens het
filmgebeuren zijn steentje al bijgedragen door het programmeren vanoude
beeldenstromers zoals 'Themrock' van
Faraldo, beruchte film van het filmgebeuren '74. Op dit ogenblik weten we
nog niet welke twee in de skoop van
start gaan.
In het kader van vredesacties zal
'Dark Circle' misschien al voor een
geïnteresseerd publiek vertoond zijn.
In deze documentaire wordt de relatie
gelegd tussen de vreselijke gevolgen
van kernontploffingen en gevaren van
kerncentrales voor hun directe omgeving
ook in vredestijd. Een interessante
film die uitgebreid informatie geeft
met heel wat authentiek beeldmateriaal
en interviews.
Verschillende van de avant-premières
komen na het filmgebeuren in de andere
zalen in roulatie. 'Local Hero' hebben
we vorige week al omschreven als grappig maar braaf. 'Frances' van Craeme
Clifford eveneens uitverkocht op het
filmgebeuren toont ons een hollywoodiaans portret van rebel Frances Farmer
geloofwaardig gespeeld door Jessica
Lange. De Amerikaanse filmindustrie
heeft blijkbaar ontdekt dat er brood
in zijn kommunistjes zit.
'De ballade van Narayama1 vanlmamura
is een trage poëtische film over de
wetten en de zeden in het Japan van
vorige eeuw : oudere mensen die nutteloos zijn voor de oorlogsgemeenschap
worden verondersteld vrijwillig te
gaan sterven op de berg Narayama.
Niet zo gehaaste ouderen worden door
hun oudste zoon eenhandje geholpen.
De hoofdpersoon in Imamura's film
leeft echter volgens de traditie,
ze breekt zelfs vrijwillig haar prachtige tanden om met waardigheid oud te
zijn.
En vergeten we tenslotte Brussels by
night van Mare Didden niet, de lokvogel van het festival. Zozeer zelfs
dat een deel van het publiek bij de
première naar huis gestuurd werd en
een ander deel een inderhaast aangesleepte tuinstoel ter beschikking
kreeg. Joch hoorden we na de voorstelling weinig klachten over de gemartelde zitvlakken, wat pleit voor
de kwaliteit van de prent. Dus. (JD)

28 tot 31 oktober
World Cup Student Riders
Manege "De Hoefslag"
Klossestraat, Zwijnaarde
30 oktober
In het kader van de "Damberd Koffiecon-certen, deze week het gitaar duo
Yves Storm en Peter Pi eters.
29 oktober
Kontaktgroep Ikaros
"Over Epilepsie: opvang en begeleiding"
in het Dienstencentrum, Braemstraat 29
Gentbrugge
9 November
Studentenmarathon Antwerpen-Leuven.
Verdere informatie hierover vindt u
op de desbetreffende affiches.
9 - 16 - 17 - november
Werkgroep Informatica organiseerd
een driedaags symposium onder de
titel:"HP - 41C en Synthetisch
Programmeren".
De toegang is gratis .
Telkens om 20.00u

i-vrije kursus- - - - - - - De Heer Dr. G. ALLAERT, assistent bij
het Seminarie voor Survey en Ruimtelijke
Planning (directeur-diensthoofd: Prof.
Dr. M. Anselin), geeft een vrije cursus
"Geautomati seerde geo-informatiesystemen
in de planning" (12 uur). De lessen
worden gegeven telkens op een vrijdag
van 15.30u tot 17.30u en dit op de volgende data: 28 oktober, 4 en 25 november, 2, 9, en 16 december 1983.
Inschrijvingen: Seminarie voor Survey
en Ruimtelijke Planning, Onafhankelijkheidslaan 17, 9000 Gent. Tel.21.11.27

i-zure regen
De laatste jaren is het steeds duidelijker geworden dat zure neerslag een internationaal milieuprobleem van de eerste orde is.
De eerste effekten ervan werden reeds
een o t m g t a l jaren geleden in de Scandinavische landen waargenomen.
De laatste tijd wordt men er zich stilaan van bewust dat de schadelijke gevolgen van deze vorm van milieuvervuiling niet alleen beperkt blijven tot de
aftakeling van de Zweedse meren, maar
ook in andere landen merkbaar worden.
Om een beter beeld van deze problematiek
te krijgen en om een grotere bekendheid
te geven aan deze situatie organiseert
de volkshogeschool Elcker - Ik in samenwerking met de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubehoud (J.N.M.) een studiedag rond "zure neerslag".
PROGRAMMA
9.30 u: inschrijvingen
10 - 11.30 u: "Inleiding op de problematiek van de verzuring van de
neerslag" door de heer Pieter
MOGREE (Nederlandse Jeugdbond
voor Natuurstudie)
Hij zal aan de hand van een diaserie dieper ingaan op diverse
aspekten; ontstaan van dit komplexe probleem, oorzaken en gevolgen, en mogelijke bestrijding
zullen kort behandeld worden.
11.30 - 13 u: "De effekten van zure neerslag op het milieu" door mevr.
DUA (Onderzoekscentrum voor Bosbouw, Bosbedrijfsvoering en Bospolitiek)
14 - 15.30 u: "Mogelijke oplossingen van
het probleem" door de heer Donaat
C05AETH (Energie Anders). Hij zal
het vooral hebben over de mogelijke oplossingen van het probleem
voor de energiesektor.
(rationeel energieverbruik, ontzwaveling, vervoer...)

p l a a t * : U c k e n - ƒ £ , H c o g ttn u a t 9 j e n i
da tu m : z a te n d u g 5 novem len. van 10 13 u en 14 - 1 7 .3 0 u
deelname, u i d e k o t t e n : WO T i (d vku m en ta te e m u p uil.eqn.epen )
u i t c h n e j v e n : doon t t o n t u i g van 100 Tn
op n eken e n g n n . 0 0 1 -0 2 8 8 7 1 9 -2 6
van <£./. (je n t m et ven m etelin g van
”zu n e n e e n t l u g ’
in llc h tu ig e n :

- t.I. teknetaniaat
UI: 091/ 23 5Ö 34
vnagen naan jitte VAM DtR POORT8X
of. Tenne ULUSTINRAAD
- J.N.fl. teJuietantuut
tel: 091/ 23 41 81
vnagen naan luie HtySt

" L'argent " van Bresson. Wordt verwacht.
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SPAGHETTI

Wat biedt je een

met chili «n red beans
- op z’n Amerikaans
pikant! -

KB-Studentenrekening ... ?

Onderbergen 70, Gent, tel. 23.21.38
NU 1 glas SANGRIA bij uw spaghettischotel
op vertoon van deze advertentie. Geldig bij

RODNEY’S PIZZA HOUSE

GENT, Langemunt

ONTDEK FUIFZAAL

de basiliek

met DISCO BAR

de eigen ZICHTREKENING
Je eigen DEP0SIT0B0EKJE
Je eigen BANCONTACT-KAART

Graaf Arnulfstr. 3, Gent, tel. 24.12.51.

16 - 17.30 u: "Het beleid t.a.v. zure
neerslag" door de heer Mark PAL.LEMAERTS (International Youth Federation for Environmental Studies
and Conservation). Wat is het stand
punt van de overheid? Wordt er op
internationaal vlak overleg aepleegd? Hoe reageert de milieubeweging?
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ARTEVELDE

S t . - P i e t e r s m ' e u w s t r a a t 2 0 4 , GENT
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De bank waar je meer aan hebt
Service begint bij het betere onthaal
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bis repetita placent
Medio vorig akadetniejaar, in februari
'83, keurde de Raad van Beheer van de
RUG een voorstel tot wijziging van het
algemeen eksamenreglement goed, waardoor aan bissers de mogelijkheid wordt
geboden de behaalde vrijstellingen naar
hun bisjaar mee te nemen. Officieel
luidt het als volgt :
" Vrijstelling van ondervraging
wordt ook toegestaan aan overzitters die tijdens het voorafgaande akademiejaar, waarin de
kursus werd gedoceerd, alle
eksamenvakken daadwerkelijk hebben afgelegd - al dan niet gespreid over twee eksamenperioden behalve in geval van rechtvaardige
verhindering, en daarbij in totaal ten minste 9 op 20 hebben
behaald. De vrijstelling wordt
enkel verleend voor die kursussen
waarvoor tijdens het voorafgaande
akademiejaar ten minste 12 op 20
werd behaald. De eksaminandus
heeft ook in dit geval het recht
de vrijstelling niet te aanvaarden. "

Zittenblijvers moeten met andere
(duidelijke ?) woorden geen eksamen
meer afleggen over kursussen waarover ze het voorafgaande jaar reeds
ondervraagd werden, indien ze aan
drie voorwaarden voldoen :
'. aan alle eksamens hebben deelgenomen, behalve wanneer men een
wettige reden had ( bijvoorbeeld
ziekte ),
2. ten minste 12/20 (60%) en
3. in totaal een gemiddelde van
9/20 ( of 45% van de punten ) behaald hebben.
Niet iedereen was even gelukkig met
het gewijzigde eksamenreglement.
De rektor en vice-rektor bijvoorbeeld vonden dat een gemiddelde
van 10/20 de Gentse student een

beter imago ten aanzien van de buitenwereld zou geven. De vertegenwoordiger van het VBO ( Vereniging
van Belgische Ondernemers ) daarentegen noemde het ronduit schandalig
vrijstellingen te verlenen in het
bisjaar. Bedrijven kunnen immers
alleen de best gekwalificeerden
gebruiken. En de pedel ten slotte,
die zat met de handen in het haar.
De tekst van het aangenomen voorstel
is immers niet alleen kort en bondig,
maar tevens enorm - eng of ruim interpreteerbaar. Van Durme, verantwoordelijke van de dienst inschrijvingen, zei ons aan de telefoon dat ie
héélmaal geen last had met de toepassing
van het nieuw kreditsisteem. Hij is
dan ook wat men noemt een maksimalist,
een voorstander van een zo ruim mogelijke toepassing van het eksamenreg1ement. Anderen denken er anders over !
Zo is het velen nog steeds onduidelijk
of het vrijstel!ingensisteem ook voor
die kursussen geldt die ( vooral in de ;•fakulteit van de letteren en wijsbegeerte ) slechts om de twee jaar gedoceerd worden. En wat te denken over
de uitspraak van een assistent ( zijn
naam ontsnapt me net ) dat, zelfs al
bekwam je volgens de nieuwe regeling
een vrijstelling voor de kursus, praktische oefeningen moet je in elk geval
blijven volgen.
Problemen bij de vleet dus. Eén van
onze vliegende reporters, de vierde
in lijn, nam de taak op zich zijn oor
'es te luisteren te leggen bij de dienst
dienst inschrijvingen en een aantal
pedellen, en brengt daar in een volgend
nummer van Schamper verslag over uit.
So come and read next week !
(FV)

een dulle topic

Men hoort er veel over in termen van:"Een
verrijking voor lezend Vlaanderen". Ook
Schamper bekeek de 2 nieuwe journalistieke
standjes die pas verschenen. Ze hebben
niets met elkaar te maken, Topics en DE
Du11e Draak, alleen dan dat ze nieuw zijn.
De één pretendeert progressief te zijn,
de ander zal ongetwijfeld een conservatieve
tint geven aan de perswereld. Zijn ze werkelijk een verrijking voor lezend Vlaanderen of eerder voor de bedrijfswereld in
casu de papierverwerkende?

TOPIC
'Alseen halve fondloper, een fraktie van
een seconde voor het startschot knalt. Als
een acteur net voor het afkloppen. Als Erwin Vandenbergh, oog in oog met de doelman,
juist voor het nemen van een strafschop die
gaat beslissen. Dat soort nerveuze gewaarwording tintelt nu in het bloed van alle
medewerkers aan dit project". ENkele weken
geleden was Topics er. Wat u daarnet las
was geen nonsens uit één of ander nieuw
schoolkrantje, neen: zo begon hoofdredakteur Luk Vandriessche zijn voorwoord in de
eerste Topics. Topics-magazine wil een
centrumrechtse koers varen en zodoende lezers van Knack-magazine stelen.Centrumrechts? De lijs t van leden van de redaktie
en adviesraad kan ons al overtuigen: naast
Luk Vandriessche, ex-nieuwsbladmedewerker, vinden we er onderandere een zekere
Herman Desloovere, industrieel en daarbij
voorzitter van het Algemeen Sekretariaat
van Kristelijke Zelfstandigen. Jan Maertens, ook industrieel en dan nog voorzit'-'
ter van de vereniging van Kristelijke
Werkgevers in West-Vlaanderen en Bob Wezenbeek, direkteur bij het Vlaams Economisch Verbond helpen eveneens advies geven
Dan is er nog ene Mare Andries , romancier en public relations bij Gevaert.Voeg
daarbij Bob Gijs, CVP senator en afgevaardigd-beheerder van Dimarso, en je weet uit
welke richting de wind zal waaien. Jawel:
uit het Westen met eenkracht van 12 beaufort.
De inhoud van het eerste nummer bevestigt
alleen maar bovenstaande conclusies. Een
greep: een interview met Mark Eyskens als
'figuur van de week', brave vragen, makke
antwoorden; een artikel over de benzineoorlog waar vooral niets wordt gezegd over
het enige dat tijdens de prijzenslag aan
het licht kwam: dat benzine vee! goedkoper
J<an zijn en nu superwinsten gemaakt worden.

Verder is er een ‘Tribune' van Gaston
Geens die nqgmaals de DIRV predikt ( in
voorwoord*was 'Flanders Technologie'
reeds expliciet als de belangrijkste gebeurtenis van het jaar aangeduid). , idoofdbrok vormt het omslagverhaal: 'De wurggreep van de fiscus': een verhaal over
Vadertje Staat ofte "Grote Broer de Tollenaar " en hoe die Staat ons "wurgt".
Veel tekst, veel cijfers en grafieken.
Daarbij wordt nog een opiniepeiling gevoegd die ons leert dat 83% van de bevolking vindt dat de lage klassen te veel
belast worden, 74% dat de hoge klassen
te weinig betalen (Raar maar waar). Verder zijn er artikels over de mislukking
van Mitterand, over de lauwering van één
van de redakteurs door de Vereniging der
Banken (!), over de raketten: de stand-

punten van de overheid (Ibladzijde), van
de wetenschap(sic): prof. Reychler die
vindt dat die hele vredesbeweging maar
gerelativeerd moet worden (1/2 blz.) van
Vaka (3/4 kolom), van de burgemeester van
Vresse die smeekt om de raketten in zijn
dorp te mogen hebben(2 blz.). Tenslotte
een heleboel ekonomische artikels en een
resem kuituur.
DAt Topics Magazine wil wedijveren met
Knack Magazine is reeds af te leiden
wanneer men Lay-out en indeling bekijkt.
De voorpagina is zowat identiek qua letter

ranti-fascisme
ANTI-FASCISTISCHE WEEK - GENT
BLANDIJN:
- woe 9 november: boekbespreking
" wat plicht, niks plicht" - over
anti-militaristisch verzet en totaalweigeren in België door het AMB-Leuven.
- donderdag 10 november: filmavond in
aud. C.
NAZI'S, GIBT'S DIE N0CH(staat/fasc-;):
KASHIMA PARADISE (japans verzet tegen vlieghaven in Tokyo)
VOORUIT: clubzaal/ Majoricazaal.
- vrijdag 11 november: 15-20u
Jongerenemancipatie met.-duitse jongeren en stiekum.. .plus films.
- zaterdag 12 november: 15-20u
Zuid-Afrika: repressie, verzet, apartheid...plus films.
Drank en info-stands.
ZONDAG 13 NOVEMBER: manifestatie om
14u. Vertrek: St-Pietersplein.

r-muziek
0p zondag 30 oktober organiseert Muzikon
het eerste aperitiefkoncert uit een reeks
van zes. Het "Tuba ensemble" onder leiding van G. De Volder soeelt werken van
Sousa, Bautlos, Cheetham, Clinard, Chooin
Het slagwerkensemble staat onder leiding
van Gert François. Om binnen te komen
betaalt men 100 fr. Een aperitief is
wel in die prijs beqrepen. Het concert
vindt plaats in het Koninklijk Muziekconservatorium, Hoogpoort 64 te Gent.

■hype en schikking. Na het voorwoord (dat
zoals reeds aangetoond toch anders is dan
Verleyens' Woord Vooraf) en het overzicht van 1 week België en 1 week Wereld
volgt de inhoudstafel incluis fotootjes.
Daarna de artikels in verscheidene rubrieken: binnenland, buitenland, literatuur,
pop, klassiek, beurs, economie, auto, tafelen, kruiswoord-bridge,... In het midden
de TV-programma's met alle films in een
apart kleurtje. Ook de advertenties zijn
van hetzelfde allooi. Wat kartoens betreft
vinoen we Brasser, Van STraaten en Fran- i
quin (met de goeie ouwe Guust, uit de
reeds verschenen albums).

roverleden- - - - - - - - - - 1
Jean-Jacques Bouckaert, Ere-Rector van
de Rug, is overleden op 16 oktober 1983.
De man was op die dag precies 82 jaar
geworden.
Gedurende twee achtereenvolgende mandaten was Prof. Bouckaert (dokter in genees-, heel- en verloskunde) rector, wat
meteen een rekord is. Gedurende die jaren (1961-69) nam hij het initiatief tol
het organiseren van voorlichtingsdagen
voor toekomstige studenten en richtte
hij de Sociale Raad op.
Met zijn titels, lidmaatschappen, prijzen en onderscheidingen kunnen we een
volledige Schamper vullen, wat we niet
zullen doen.

-jumping- - - - - - - - - - In november vorig jaar organiseerden
jumpingenthousiasten uit de diergeneeskunde een concours met ergens
ver in het achterhoofd de aspiratie
ooit eens de wereldkampioenschappen
te mogen organiseren.
Et voilà, zoals ze in die kringen al
eens plegen te zeggen, het wou nog
lukken ook. Van 28 tot 31 oktober organiseert de Vlaamse Diergeneeskundige
Kring in Manège De Hoefslag, Klossestraat te Zwijnaarde de "World Cup
Student Riders".
Veertien landen hebben zich totnogtoe
gemeld met elk drie ruiters, een reserve en een coach.
Op het programma staat groeps- en individuele dressuur (28 oktober),
springen (29 oktober), dressuur en
puissance (30 oktober) en als apotheose op maandag 31 oktober de Relais
Américaine in de voormiddag, springen
en nummertjes van de rijkswacht in de
namiddag en 's avonds prijsuitreiking.
Om de hoge transportkosten van de
paarden te vermijden wil de traditie
dat de paarden ter plaatse door de
organisatoren ter beschikking worden
gesteld.
Op die manier loop je wel het risico
natuurlijk een minder goed paard te
loten en daarom wordt in elke ronde
hetzelfde paard door 2 of 3 ruiters
bereden en worden de paarden opnieuw
uitgeloot voor elke ronde.
Voor de finale berijden elk van de
drie finalisten om beurt de drie
finalepaarden.

r-ISVO--------------------------

DRAAK
De Dulle Draak, ontstond, volgens de redaktie uit "onvrece en verzet tegen een
bestaande s'tuatie" en die bestaande situatie is de installatie tegen de wil van
de kie: ers van een CVP-PVV kollege in Gent
aldus de opstellers van het redaktioneal .
Vermelden we dat de laatste bladzijde evengoed uit een locaal socialistisch partijblad kon gescheurd zijn. Door de ruime
verspreiding en de ondertitel "Gentse
Progressieve Stadskrant" probeert men
vooral de gevoelige snaar van gans vooruit
strevend Gent te bespelen. Op dat zal lukken en of De Dulle Draak boven de partijgrenzen zal uitstijgen- Metro bewerkt
namelijk ook het progressieve publiekblijft alsnog eenopen vraag vooral omdat
het eerste nummer tamelijk voorspelbaar
Hs. met drie van de 12 pagina's gewijd aan
de problematiek van de kernwapens. Men
stelde 6 vragen i.v.m. de raketten en de
vredesbetoging, deze keer aan 5 fraktieleiders v?n de. Gentse gemeenteraad, aan
burgemeester Monsaert en aan Guy Verhofstadt, alhoewel de logica deze laatste
moeilijk kan verklaren.
Verder in het nummer de start van een
artikelenreeks over drugs, een agenda
met vooral aandacht voor aktiviteiten van
het eigen huis t.t.z . S.P. en Vooruit,
en een jongerenrubriek waarin men van
leer trekt tegen de gekleurde infomatie
uit konservatieve hoek. Dat de informatie
nu een andere kleur krijgt maar in ieder
geval kleur behoudt doet er zo te zien
niet toe.
Afwachten is de boodschap, alhoewel bij
ons stellig de indruk groeit dat DDD vooral de krantenhouders van socialistische
militanten zal aanvullen en minder die var
de mensen die geen korting krijgen vi3
hun lidmaatschap van de Bond Moyson.
nH en JA

Dinsdagavond 8 november organiseert
ISV0 in samenwerking van de V.N. een
debat rond 'ontwikkelingssamenwerking
in vraag stellen' met Vanderstraeten
(RUG), Blockx (WOB), Maes (Broederlijk delen), Decoodt (Bolivië-vrijwilliger),een ABOS-afgevaardigde en
Jean Bossuyt als moderator.
In Blandijn om 20u.

-schamper- - - - - - - - Deze schamper is een overgangsnummer tussen negen jaar schamper en een style nouveau. In
dit collectorsitem kan u nog
even van beide walletjes proeven.
Artikels, lezersbrieven en opmerkingen dienen gestuurd naar st.
pietersnieuwstraat 45 te gent.
Klachten op het beleid van de
redactie moeten gestuurd worden
naar de voorzitter van de controlecommissie Meerstraat 21 gent.
De redactie bestaat uit studenten
die meewerken op vrijwillige basis.
Op de redactievergadering is nog
nooit iemand gebeten.
Volgende redactievergadering :
maandag 13u in de brug, eerste
verdiep. U volgt het tumult.
Hoofdredactie : frank goetmaeckers
Verantwoordelijk uitgever : filip
verhoest.
Telefoon : 25.99.39.

en verhoogde tot 12,4 pet. in ’81,
14,6 pet. in ’82 en 7 pet. voor elk
jaar daarop. Eigenaardig genoeg
heeft deze laatste 7 pet. geen enkele andere argumentatie dan dat ze
hoger is dan Carters 5 pet. Er ligt
geen kostenprogramma aan ten
grondslag, men budgetteerde eerst
en vulde de posten later in.

WAT VOORAFGING
Het jaar 1981 is belangrijk voor de
koude oorlog. De verkiezing van
Ronald Reagan leidde tot een aantal beslissingen (aanmaak neutronenbom en opschroeven van het
militair budget) die naarmate de
de winter nadert op hun beurt
de temperatuur laten dalen.
In Europa groeit een nog onbegrepen vredesbeweging. Rusland maakt
het ook niet eenvoudiger door de
blijvende bezetting van Afghanistan, legeroefeningen aan de grens
van Polen en onafgebroken installatie van middellange afstandsraketten die gericht staan op Europa.
We bereiden ons voor op een kille
jaarwisseling.

moet zwichten als Reagan, populairder dan ooit, zijn volle gewicht
erachter zet.

tigduizen gearresteerd.
De Franse regering geeft een nucleaire besmetting van de omgeving
toe rond haar Mururoa-Atol, het
Franse nucleair militaire proefterrein.

In Griekenland wordt de socialist
Papandreou gekozen tot eerste minister dankzij een anti-Amerika
pagne die ook communisten kon
aantrekken; hij eist dé terugtrekking uit de NATO en het opdoeken
van de VS-bases in Griekenland.
Maar de soep wordt een stuk koeler opgediend. Onmiddelijk na de
machtsoverdracht mildert hij zijn
standpunten tot onderhandelingen
met NATO en USA.

NUCLEAIRE TEST
Van de 49 nucleaire eksplosies in
1981 neemt de USSR er 21 voor
haar rekening, waarvan 5 vermoedelijk militair waren.
Amerika was goed voor 16 test,
Frankrijk voerde 11 proefnemingen
uit, Engeland eentje en China geen
enkel.

DECEMBER

NOVEMBER 1981
Een USSR duikboot is opgedoken
in de militaire zone rond de Zweedse hoofdbasis Xarlskrona. De duikboot was vastgelopen op de rotsen
en probeerde maar liefst 12 uur
lang los te komen tot een visser de
zaak verdacht begon te vinden en
de
authoriteiten verwittigde die
het ook al niet meteen geloofden.
Dit incident is een slag in het gezicht van de Zweedse vredesbeweging (die trouwens al imagoproblemen had omdat Rusland altijd zo
entousiast hun voorstellen goedkeurde) die van Scandinavië een
kernvrije
zone
wil
maken.
Haig verklaart dat de NATO een
script heeft
van een nucleaire
explosie tegen een conventionele
Russische aanval. De kernexplosie
zou dan bedoeld zijn als ’demonstratie’-en niet noodzakelijk escaleren tot een wereldvernietigende
reactie.
Demonstraties blijven doorgaan in
gans Europa. Tot nog toe stapten
2.000.000
demonstranten door
de Europese hoofdsteden. Tlet
overwicht daarvan bevond zich
in Duitsland.
Reagan doet een voorstel tot vermindering van het aantal kernwapens. Hij noemt het de zero-optie.
Beide supermachten plaatsen geen
middelange afstandsraketten in Europa, dus noch de SS20, SS4 of
SS5, noch de Pershing II of de
kruisraket.
De Pravda beschrijft het al direct
als propaganda. De Russische kritiek hekelt de Russische ontwapening terwijl NATO-bommenwerpers
(zoals de F l l l in Engeland), onderzeeërs en de kernarsenalen in
Frankrijk en Engeland niet in rekening worden gebracht'.
Reagan liep al lang met plannen om
hyper-geavanceerde spionagevliegtuigen AWACS’ te verkopen aan de
Arabieren. De joodse lobby probeert dit tegen te houden, maar

Door de hoofdstad van Roemenië,
Boekarest, betogen 300.000 mensen, zowel tegen Oost als West. De
andere betogingen achter het ijzeren gordijn zijn meestal eenzijdig
tegen de NATO gericht.
De Geneefse onderhandelingen konfen uit de startblokken. Nitze
(Amerikaans onderhandelaar) zet
meteen de zero-optie midden op tafel. Kvitsinsky (uit het Russisch
kamp) stelt voor dat de USSR haar
arsenaal vermindert als de NATO
niet plaatst. De conferentie is nog
maar een paar uur oud en de éérste afspraak -geheimhouding- wordt
al vergeten. Beide partijen zullen
herhaaldelijk deze afspraak negeren
om de publieke opinie te beihvloeden.
Waarnemers zien, als er een overeenkomst komt, nog andere problemen opduiken: hoe de afspraken
controleren, hoe Engeland en Frankrijk inschatten (als NATO of
en vooral wat met de nucleaire
bommenwerpers zowel in West-Eu
ropa en USA (560 stuks zeggen de
Sovjets) als in het Oostblok (3.000
stuks zeggen Amerikaanse bronnen)
Het gespreksonderwerp van de
maand in Amerika is zonder twijfel het gerucht (Het Witte Huis zegt
bewijzen te hebben maar weigert ze
bekend te maken) dat Kadaffi sluipschutter-teams gestuurd heeft naar
de USA om de president te vermoorden.

ülartiri

COPYSERVICE

SATELLIETEN
Dit jaar was rijk aan lanceringen
van satellieten, vooral langs Russische zijde. Vanzelfsprekend zijn
de cijfers niet het evangelie zelf.
De lanceringen zijn onbetwistbaar,
maar de werkelijke aard is vaak een
raadseltje.
Daarenboven
durft
lijk speelgoed buiten de lijntjes
gaan, afdwalen en volkomen nutteloos worden.
Mogelijke waarschuwingssystemen
in orbiet gelanceerd in ’81 : 2 Amerikaanse, 5 Russische.
Meteorologische: elk 2.
Communicatiesatellieten: USA 2
en de USSR maar liefst 39!
Navigatiesatellieten: USA 1 en de
USSR 5.
Killersatellieten: USSR 3.

De NATO-top in Brussel eindigt
in een chaos. Papandreou trekt
het laken volledig naar zich toe
met twee eisen: enerzijds vraagt
hij garanties dat de Turkse buur
niet binnenvalt zoals hij zeven jaar
tevoren Cyprus invadeerde, anderzijds moeten de vier Amerikaanse
bases dicht in een poging de Balkan
nucleair vrij te maken. NATO-officiëlen vrezen een drijging ’zo
niet stapt mijn land uit de NATO.’
De regeringslijders staan verstomd.
Ze verlaten de zaal en voor het
eerst sinds 32 jaar zelfs zonder
communiqué.
Jaruzelski verklaart zijn land in een
oorlogstoestand. Verschillende doden, honderden gewonden en vijf-

Speciaalzaak FOTOKOPIE
PIAN

De ekologische problemen hierrond
rezen andermaal op na 9 december,
de dag dat de Franse defensieminister toegaf dat rond maart een storm
radioaktieve produkten had vrij gemaakt uit een Mururoa, het eiland
waar de Franse nucleaire tests
plaatsvinden. Naar zijn zeggen waren alle voorzorgen genomen.

p.v.b.a. C.I.O. MARTIN
Koningin Elisabethlaan 120
9000 GENT
Tal. 091/22.98.78 - 22.98.71

BESLUIT
De winter van 1981 was kil en somber. Ronald Reagan had harde taal
gesproken. Al had de Carter-administratie ook al besloten het defensiebudget op te trekken (met 7,8
pet. in 1981 en 5 pet. voor elk jaar
daarop), Reagan had dit te laag genoemd in zijn verkiezingskampagne

b
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grondige informatie
en
de achtergrond van
de gebeurtenissen
in de actualiteit
onovertrefbare
sportberichtgeving

f c t HET LAATSTE NIEUWS
de grootste krant van het land

Het geld wordt voor een groot deel
besteed aan de NAVY die nu een
lang-termijn-plan heeft tot 1987 :
een vloot van 600 schepen, dus
143 meer dan in ’81.
In een eerste stadium ( fiskaal jaar
1982 ) houdt dit vooral een nieuw
vliegdekschip in, het heroplappen
van ‘ Iowa’ en ‘New Jersey’, beide
schepen uit WO II en een aantal
nieuwe kruisers en fregatten.
In dit zelfde stadium vinden we
o.a. tanks ( Ml en M60 ), gevechtsvoertuigen, helikopters, cargo’s en
vertikaal opstijgende vliegtuigen;
Het meeste applaus komt uit de
Mc Donnell-Douglas fabrieken, General Dynamics, Tenneco, Chrysler
en Raytheon en Hughes.
Langs Russische zijde is de aangroei niet abrubt gestegen maar vordert gestadig. Op een jaar tijd doopte (alhoewel?) de Russische marine
2 vliegdekschepen, een nucleaire
kruiser, een landingsschip en destroyers.
Daarenboven stapte men in de
USSR af van de traditionele MIG21 die louter defensief een klein
vliegbereik had en verving ze door
gesofisticeerder tuig: MIG 23/27,
MIG 24 en MIG 25. Ondanks alles staan ze hierin ver achter de
Amerikanen.
Dit gegeven hebben we van de
Amerikaanse
defensieminister
Weinberger
die in het
boek
’Sovjet Military Power’ de Russen
enkel een voorsprong geeft bij
lasers, chemische wapens en sommige radioapparatuur.
Tot slot de twee hoofdrolspelers:
Breznjew lijkt zeer oud geworden.
Seculaties over zijn opvolging doen
al de ronde.

Reagan is kerngezond (ondanks
de moordpoging van begin 1981),
meer nog: zijn populariteit blijft
enorm hoog in de USA zelfs met
het eigenaardige fenomeen dat die
populariteit
niet taant onder de
duidelijk verschillende opinie van
de meerderheid van de Amerikanen over militaire en religieuze
problemen.
Volgende week:
1982 , met 2
lichtpuntjes: de gesprekken van
Genève en een groeiende vredesbeweging.
Josie
Abrahams
Frank Goetmaeckers

