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HEI BLAD VAN PAP ER

iets gebeurt :
Als er iets gebeurt is Schamper er na-
tuurlijk altijd bij. Eh er gebeurt iets. 
Wat gebeurt er? Er gebeurt film: 
hier in Gent vanaf 19 to t 30 oktober, 
en dat voor de 11de keer: alles erover 
oppag. 4.

asje-brief :
Schamper heeft (had) nog geen lezers 
en er zijn al lezersbrieven. Ene, maar 
niet tegen ons! Tegen iets anders. 
Uw brief krijgen we volgende week 
wel. Publiceren we met naam en toe-
naam!

SOEP - SID/ES 
zo n d er b ad en
Eerstejaarsstudenten schudden waar-
schijnlijk wel eens met het hoofd 
wanneer ze in de infobrochure vast-
stellen dat er niet één waaier maar 
een hele hoop forse waaiers aan stu-
dentenverenigingen bestaan. Andere 
studenten draaien dat hoofd al lang 
niet meer om wanneer ze een affiche 
of pamflet zien dat uitgaat van Oie- 
mica, Germania, Politeia, VRG, 
VGK, KUC, KRAPP, KRASS, SoWe- 
Ge, WEK, Rooie Vlinder, Anti-Impe- 
rialistische Bond, Dolle Minas, MLB, 
LVSV, ’t  Zal, SJW, EZKW, NWERV, 
(En Zo Kunnen We Nog Wel Enkele 
Regels Vullen). Al die verenigingen 
organiseren nogal wat en krijgen dan 
ook subsidies van de RUG, via de 
dienst Studentenaktiviteiten van de 
Sociale Sektor.

Die subsidieregeling gaat grote veran-
deringen tegemoet: studentenbeheer-
der Koenraad Bostoen liet tijdens het 
verlof een voorstel goedkeuren waar-
door het mes waarmee de taart ver-
deeld wordt, vervangen wordt door 
een ander, gloednieuw mes. Waarvoor 
vakantie al niet goed kan zijn ...

Vroeger kreeg iedere faculteitskring, 
kulturele vereniging, politieke stu-
dentengroepering, werkgroep zijn 
deel van de koek, van zodra hij aan-
gesloten was bij het desbetreffende 
konvent. Faculteiten-, Kultureel-, Po-
litiek-, en Werkgroepenkonvent be-
slisten zelf wie als lid kon opgeno-
men worden. Dat dit niet zonder ru-
zies verliep, bewijst het welles-nietes 
spelletje met NSV—NVSU tijdens het 
vorige academiejaar. Andere studen-
tenproblemen werden er zowaar iet-
wat door vergeten. Standpunten af-
dwingen was dan ook een hopeloze 
zaak.

De grote verandering zit hem echter 
niet daarin. De manier waarop die 
twee derden verdeeld worden onder 
de vertegenwoordigende verenigingen 
is nieuw en vormt de kern van de wij-
zigingen. Vanaf 1 januari wordt het 
aantal leden van de vereniging, met 
een minimum van 20, als kriterium 
gebruikt bij de verdeling van de cen-
ten. Tot nog toe moest men dus al-
leen maar lid zijn van een konvent 
met alle formaliteiten vandien. Bij de 
nieuwe regeling zal d it nog slechts 
voor 30 procent van het geld het ge-
val zijn. De overige 70 procent wor-
den proportioneel verdeeld. Hoe 
meer leden, hoe meer centen dus.

Het prioritair stellen van de ledenaan-
tallen en de ermee gepaard gaande 
werving lokt bij kleine verenigingen 
nogal wat protest uit. Vooreerst heb-
ben niet alle verenigingen dezelfde 
middelen om leden te lokken: een 
grote faculteitskring verkoopt lid- 
kaarten aan de lopende band; die 
kaarten geven recht op kortingen bij 
de aankoop van cursussen e.d. Een 
kleine werkgroep rond vrouwen-
emancipatie bv. leeft met een ander 
doel en zal nooit dergelijke service 
kunnen verlenen. Het nieuwe sys-
teem  kan de ’zieltjeswinnerij’ alleen 
verergeren, vinden de kleine vereni-
gingen. Daarbij komt nog dat de kon- 
trole van het ledenaantal slechts zou 
kunnen gebeuren door het vrijgeven 
van de ledenlijsten. Dat zien vele 
verenigingen (en niet in geringe mate 
Klein Links) niet zo erg zitten. Nau-
welijks of niet bestaande vereniging-
en zouden echter wel ontmaskerd 
worden met dit systeem.

Het is de bedoeling dat de nieuwe re-
geling één en ander verbetert. Wat 
staat er op til? Vooreerst worden al-

samenvatting :
Al wat deze week niet in Schamper 
komt wegens plaatsgebrek, vatten we 
even kort samen in dit kadertje. Dat 
is heel wat! Teveel om op te noemen 
eigenlijk. Jammer, nu hebben we 
geen plaats meer.

Ie verenigingen opgesplitst in verte-
genwoordigende en niet-vertegen- 
woordigende: de laatsten zijn kultu-
rele verenigingen zoals Fotoklas, 
Zeefdrukklas, Mime,... De andere 
zijn de andere: zij vertegenwoordi-
gen de student. De niet-vertegen- 
woordigende verenigingen krijgen één 
derde van de subsidies. De vertegen-
woordigende de rest, twee derden 
dus.

Een ander luik van het goedgekeurde 
voorstel betreft een studentenparle- 
ment: het 15 jaar geleden doodge-
bloede Gents Studentenkorps wordt 
opnieuw geihstalleerd. De samenstel-
ling van het GSK gebeurt eveneens 
volgens het aantal leden van de ver-
enigingen. Fakulteitskringen vormen 
dus de grote meerderheid, vereniging-
en met politieke doelstellingen eigen-
aardig genoeg de minderheid. Bedoe-
ling van het hele gedoe: verklaringen 
afleggen en standpunten innemen in 
naam van het studentenvolkje om-
trent studentenvraagstukken. De des-
betreffende verenigingen worden im-
mers geacht te ’vertegenwoordigen’. 
Voor de studentenafgevaardigden in 
de Raad van Beheer zou dit oigaan 
tevens de ’achterban’ betekenen: de 
’ruggegraad’ van de studenten in de 
RvB. Opmerkelijk is, dat de meerder-
heid van dit parlement zou bestaan 
uit vertegenwoordigers van Fakul-
teitskringen en iedereen die studen- 
tenpolitiek volgt, weet hoe weinig 
happig die mensen in het FK altijd 
geweest zijn om over iets of iemand 
hun standpunt weer te geven. Dit 
zouden ze nu plots wel moeten doen 
als Vertegenwoordigers’.

Hoe dit alles zal funktioneren kan 
niemand voorspellen. Er blijven in-
derdaad nog een aantal vraagtekens 
bestaan rond de ledenlijsten, het ver-
tegenwoordigend aspect van bepaalde 
verenigingen,... Het advies van de stu-
denten wordt gevraagd, hopelijk 
moeten we daarvoor niet wachten to t 
de installatie van het Gents Studen-
tenkorps.

(pH)

h a lf w e rk
De professoren hadden nog maar pas 
de toga in de kast gehangen (het aka- 
demiejaar werd ook dit jaar geopend) 
of daar kwam vriend Coens op de 
buis met een voorstel om het kumu- 
leren bij professoren te beperken. Dit 
ontwerp moet nog naar de minister-
raad (met o.a. de Heren Professoren 
Eyskens, Tindemans, De Qercq,...) 
maar zover zijn we neg niet.

De Vlaamse Interuniversitaire Raad 
(VLIR) had een aantal funkties opge- 
somd die zij (de Vlaamse Rectoren) 
onverenigbaar achtten met een vol-
tijdse leeropdracht aan de universi- 
teiten. Ministers, parlementsleden, 
Bestendige Afgevaardigden, Schepe-

nen of OCMW-voorzitters in gemeen-
ten met meer dan 20.000 inwoners 
kunnen ook niet alles, zal men ge-
dacht hebben, en vandaar dat zij het 
ook niet meer allemaal mogen doen. 
Als ze het wel willen worden zij min-
der betaald, nl. als een buitengewoon 
of deeltijds hoogleraar.

Ook professoren met een medische 
of tandheelkundige praktijk, een apo-
theek, een advokatenkantoor, nota-
rissen, handelaars of lesgevers met 
meer dan drie uur per week in het 
onderwijs zullen minder in het ’loon-
zakje’ vinden als ze dit alles willen 
blijven doen.

Dit alles is nog altijd niets meer dan 
een ontwerp, zonder door de minis-
terraad gepasseerd te zijn trouwens. 
Aan onze eigenste Unief zou in ieder 
geval heel wat veranderen, niet in het 
minst in de faculteit van de Rechts-
geleerdheid en de Geneeskunde.

Na het kleuteronderwijs nu ook duo- 
banen aan de RUG, wie weet?

(pH)

zoekt 
dringend

- vaste en losse medewerkers;
- rubriekleiders allerhande: o.a. * muziek

* actualiteit 
* e n z ....

(nieuwe rubrieken zijn steeds welkom)
- medewerkers voor lay out

Schrijf een brieQe, of kom eens langs op de redactievergadering,
elke vrijdag van 13.00 to t 14.00u (op de eerste verdieping) 
elke maandag vanaf 20.30u (op de derde verdieping) 

in de Brug, Sint-Pietersnieuwstraat 45, Gent.



AGENDA
Muziek:

- Zaterdag 20 oktober
Opera: GANSENDONK van Willem 

Kersters
Muzikale leiding: Frits Oelis 
Regie: Ronny Lauwers 
Aanvang: 19.30u 
Plaats: Schouwburgstraat 3

- Dinsdag 23 oktober 
Opera: WAR REQUIEM

van Benjamin Britten 
Muzikale leiding: Frits Celis 
Aanvang: 20.30u 
Plaats: St. Pieterskerk

- Woensdag 24 oktober 
Rock-optr.: PICOBELLO

Aanvang: 22.00u 
Plaats: Kaffee De Ploeg, 
StRetersnieuwstraat.
Inkom gratis

Theater en poëzie:

- Zondag 21 oktober 
IEDEREEN IS EEN VIEZE OUDE 
MAN
Regie: Jacky Tummers 
Plaats: Theater Vertikaal

- Dinsdag 23 oktober
1) DE LAATSTE UITHOEK 

naar Louis Paul Boon 
Gespeeld door Suzanne Juchtmans 
Aanvang: 20.30u
Plaats: Balzaal Vooruit 
Inkom 150 fr w k, 180 fr dag zelf 
Organisatie: Masereelfonds

2) DENISE of DE KLEINE 
WAANZIN
Tekst: Hans Andreus 
Voordracht: Meke Felix 
Dwarsfluit: Eric Dequeker 
Regie: Suzanne Saerens 
Aanvang: 20.30u
Plaats: Gele Zaal, Nonnemeerstr. 
Reservatie: 25.28.08.

- Woensdag 24 oktober
1) MADAME BOVARY 

naar Gustave Flaubert 
met Marleen Maes 
Regie: Jacky Tummers 
Aanvang: 20.30u
Plaats en reservatie: Gele Zaal

2) SCHOOL VOOR GEKKEN 
door ’School voor Gekken’ 
Aanvang: 20.30u
Plaats: Balzaal Vooruit 
Inkom: 150/190 fr.

- Donderdag 25 oktober
1) MADAME BOVARY (zie boven)
2) SCHOOL VOOR GEKKEN (idem)

Informatief:

- Vrijdag 19 oktober 
HEDENDAAGSE GESCHIEDENIS 
(iedere vrijdag)
cursus georganiseerd door Ecker-Ik
Aanvang: 20.00u
Plaats: Ecker-Ik, Hoogstraat 9

-Maandag 22 oktober
1) FILOSOFIE VOOR BEGINNERS 

(iedere maandag), cursus georgani-
seerd door Ecker-Ik
Aanvang en plaats: zie boven

2) W S-SV B : ONTHAAL VERGA-
DERING, met video: 
’Studentenrevolte in Gent’ 
Aanvang: 20.00u
Plaats: Brug

- Dinsdag 23 oktober
1) FEMINISME: VER VAN JE BED 

(iedere dinsdag), georganiseerd 
door Ecker-Ik vrouwenwerking 
Aanvang: 14.00u
Plaats: zie boven

2) BRANDPUNTEN: CHILI 
georganiseerd door Ecker-Ik 
Aanvang: 20.00u
Plaats: zie boven

- Woensdag 24 oktober
1) FILMNAMIDDAG: L’AVEU en 

DE OGEN VAN DE VOGEL 
Organ. Amnesty International 
Plaats: Blandijnberg, Aud. C 
Aanvang: 14.00u en 16.30u

2) CHINA, EEN POLITIEK REIS-
VERSLAG
door Frank Uytterhaeghen 
Organisatie: KRASS 
Aanvang: 19.00u 
Plaats: Brug

- Donderdag 25 oktober
1) ZELFVERDEDIGING VOOR 

VROUWEN (iedere donderdag) 
cursus georganiseerd door E.I. 
Aanvang: 19.30u
Plaats: Theater Symptoom, 

Reinaertstraat 125
2) BURGERLIJKE ONGEHOOR-

ZAAMHEID
avond omtrent sociale verdediging, 
georganiseerd door GAKA 
Aanvang: 20.00u 
Plaats: Elcker-Ik, Hoogstraat 9

3) MARTELEN IS MENSENWERK 
debat georganiseerd door Amnesty 
International
Aanvang: 20.00u
Plaats: Ledeganckstraat, Aud. 2

4) POSIERTENTOONSTELIJNG 
(doorlopend)
Plaats: Vooruit
Organisatie: Amnesty Internat.

GUT
Tfet GUT (Gents Universitair Toneel) 
gaat heel binnenkort van start met 
een nieuw projekt. Daarvoor worden 
er medewerkers gezocht. Iedereen die 
geïnteresseerd is in toneelspelen kan 
een briefje met zijn naam en adres 
sturen naar Koen Van den Broeck,

St. Jansvest 16 
9000 Gent,

of kan naar de startvergadering van ’t  
GUT komen op 31 oktober in het 
kaffee van de Vooruit. Wat er precies 
dit jaar zal gebeuren, zullen we dan 
afspreken.

voor het GUT 
Koen Van den Broeck 

St. Jansvest 16

St. Pietersnieuwstraat 45 
9000 Gent

ZOEKT

M E D E W E R K S T E R S
M E D E W E R K E R S

voor haar
ZEEF! )RI TK ATELIER

wij bieden:
afwisselend en kreatief werk 
aangenaam werkmilieu 
gratis opleiding 
uitgebreide infrastruktuur 
gratis uitvoeren van eigen (kunst-
werk

wij vragen:
enthousiastelingen, die ook hun 
handen kunnen gebruiken 
ervaring niet vereist

Onbeperkt aantal vakatures beschik-
baar!
Inlichtingen tijdens de openingsuren 
van zeefdruk: maandag en donderdag 
vanaf 20.30u.

A.Z.-SPORT
Op zaterdag 20 en zondag 21 okto-
ber organiseert het personeel van het 
Akademisch Ziekenhuis van de Rijks-
universiteit te Gent een groots opge-
vat sportweekend ten voordele van 
de sociale werken van de sociale 
dienst van het ziekenhuis.

Dit sportweekend omvat o.a.:
- Een sporttentoonstelling over ong. 

een 40-tal sporttakken, voorgesteld 
door personeelsleden, o.a. zweef-
vliegen, ULM-deltavliegen, enz...

- Diverse demonstraties. Om er 
slechts één te noemen: alpinisten 
zullen een reddings- en evacuatie- 
demonstratie geven, hangend aan 
touwen bevestigd aan de 7de ver-
dieping

- Diverse tornooien en wedstrijden
- Een sportfilmfestival, van A to t Z 

waarop doorlopend een 40-tal 
sportfilms zullen gedraaid worden

- Doorlopend voordrachten, gegeven 
door professoren en geneesheren: 
o.a. over sportvoeding, doping in de 
sport, het fysische prestatievermo-
gen van de mens, sport en preventie 
van hart- en vaatziekten, preventi 
van sportletsels, training van de 
sportman, de begeleiding van be-
roepsvoetballers, enz...

- De medische interventie Gent, als-
ook de civiele bescherming, de 
dienst voor afzet van land- en tuin- 
bouwprodukten, enz..., verlenen 
eveneens hun medewerking.

STUDIE
Studenten die niet geslaagd waren 
voor het academiejaar 83-84 en zich 
nu inschrijven voor 2 studiejaren, 
kunnen een studietoelage ontvangen 
van zodra zij het bewijs leveren dat 
zij geslaagd zijn voor het basjaar. 
Ma.w. de toelage zal uitbetaald wor-
den na de eerste zittijd. literaard  
dient men ook te voldoen aan de 
financiële voorwaarden.

Het is zeker aan te raden, vóór 31 ok-
tober het aanvraagformulier te ver-
sturen, ook indien men op dat ogen-
blik nog de toestemming niet heeft 
gekregen om dubbel in te schrijven!

Meer informatie:
SOCIALE DIENST vr STUDENTEN
Sint-Pietersnieuwstraat 45
T el 23.55.82._______________

Agressiviteit maakt onloochenbaar 
deel uit van het menselijk gedrag. De 
maatschappij zoekt naar een oplos-
sing om dit vermogen to t agressie van 
haar leden te verwerken zonder dat 
het vernietigend wordt voor de 
groep. In de oertijd werd de agressivi-
teit gekanaliseerd onder een rituele 
vorm.

Nu is sport in onze maatschappij ook 
een ritueel. Ook sport is per definitie 
gewelddadig. Het gaat er om overwin-
ning of nederlaag, en toch laat de 
sport slechts een beperkte vorm van 
agressiviteit toe.
En wat met de agressiviteit van het 
publiek?

Deze en nog veel meer bedenkingen 
rond ’Sport en Agressie’ worden in 
beeld gebracht in een tentoonstelling 
gerealiseerd door studenten van het 
vierde jaar grafische vormgeving ’82— 
’83 van het ’Stedelijk Hoger Instituut 
voor Visuele Kommunikatie en 
Vormgeving’ te Genk, met medewer-
king o m  van de Stichting De 
Backer-Van Ocken tegen geweld 
in de sport, en de Vlaamse Ge-
meenschap BLOSO.
Deze tentoonstelling is van 8 to t 31 
oktober 1984 opgesteld in de lokalen 
van het Sportcomplex G.U.S.B. van 
de R.U.G., Watersportlaan 3 te Gent.

DB DUUB DRAAK
GENTSE PROGRESSIEVE STADSKRANT

„De politieke gezindheid van de Gentse studenten. De professoren spreken zich u it”
Deze bon geeft recht op 1 gratis proefexemplaar van ""j Deze week in „De Dulle Draak
„De Dulle Draak . Het kan afgehaald worden op de receptie van drukkerij Het
Naam: ..............................................................................  .1. Licht, Sint-Pietersnieuwstraat 128 (rechtover het rectoraat).
Adres:............................. .............. ..............  straat, nr... . V Kantooruren: van 8u.30 tot 12 u. en van 14 u. tot 17 u.

A Vrijdag tot 15u.45.
Gemeente: ........................................................................  g (3 Aanbod geldig tot 26 oktober!

TE HUUR: GENT 
Gemeubelde kamers:

— Blandijnberg
— bij Citadelpark
— St. Jacobs
— Coupure
— Gravensteen

Studio's:
— A.Z.
— Gravensteen
— Station

eveneens ruime keus van appartementen te huur
z.w.:

2.740 F. 
1 #00 F. 
2.150 F. 
2.200 F. 
3 S 0 0  F.

4.300 F. & 6.000 F. 
5200 F. 
5.500 F.

verkoop 
verhuring 

verzekeringen 
beheer van 

onroerende goederen
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SOCIALE RAAD BEVORDERT 
PROSTITUTIE

Aan de RUG kan men zeker niet kla-
gen over een gebrek aan aktiviteit. 
Wie een van de resto’s binnenwandelt 
moet eerst door het spervuur van 
pamflettendelers en krantenverko-
pers dat dagelijks z ’n  mening per kilo 
kwijtwil.
En het zijn zeker niet de kleinste or-
ganisaties die daarin het minst aktief 
zijn: een overmaat aan enthousiasme 
maakt een gebrek aan leden ruim-
schoots goed. Iedereen kan wel raden 
dat een radikaal-politieke organisatie 
minder leden heeft dan een fakul- 
teitskring die de leden aanlokt met 
fikse kortingen op boekenverkoop en 
TD’s.
Tot vandaag was het subsidiërings- 
prindpe dan ook dat wie een aktivi-
teit inricht daarvoor kan rekenen op 
een steuntje van de unief.

De Sociale Raad, die moet toezien of 
de rekeningen wel kloppen brengt 
daarin vanaf 1 januari radikaal veran-
dering: subsidies zullen recht evenre-
dig lopen met het aantal leden. Om 
zowel subsidies als stemmen te krij-
gen moet een organisatie dus haar le-
denlijst voorleggen aan de studenten-
beheerder.

En daar gaat het al voor de eerste 
keer fout, vindt W S-studentenvak- 
beweging: als zelfs een rechter geen 
ledenlijsten kan opvragen, dan is dat 
zeker niet de taak van een boekhou- 
dertje. En dan gaat het niet alleen 
over het gevaar dat de BOB die lijsten 
kan vinden; ook als je werk gaat 
zoeken kan zoiets parten spelen. Een 
kommunist bij het VBO?, een femi-
niste bij Pro Vita?, Daniël Buyle bij 
de BRT? Nooit meer onbekend vlees 
in de kuip dank zij de Sociale Raad!

En dat is niet het enige bezwaar: hoe 
meer leden, hoe meer geld. Klinkt 
goed, maar kost het organiseren van 
een filmavond niet evenveel voor een 
kleine fakulteitskring als voor een 
grote? Komt het er op de duur niet 
op neer dat wie veel leden heeft, 
meer kan organiseren en daardoor 
nog meer leden krijgt? De rijken rij-
ker, de armen armer?

Het over dezelfde kam scheren van 
alle verenigingen roept ook vragen 
op. Een werkgroep - die trouwens 
geen lidkaarten verkoopt - bestaat 
soms uit dertig to t vijftig geëngageer-
de mensen die om de veertien dagen 
een spreker uitnodigen voor een vor-
ming. Dit blijkt vanaf nu 10 keer 
minder waard te  zijn dan een FK- 
kring met 500 leden en 3 bestuursle-
den die elke maand gaan schaatsen in 
Brugge en waarvan de penningmees-

ter al eens met de clubkas richting 
Bahama’s trekt.

In het FK blijkt men trouwens ook 
niet erg enthousiast over de nieuwe 
regeling: kleine fakulteiten komen
volledig in de verdrukking van mas-
todonten als Rechten en Ingenieurs. 
En deze laatste hebben het FK niet 
eens nodig; hun inkomsten halen ze 
toch elders, en veel belang hecht nie-
mand nog aan de intern sterk verdeel-
de konventen. Het is dan ook nogal 
naiëf om te hopen dat een eensgezind 
standpunt van alle organisaties wel 
mogelijk zou zijn. Zolang de studen-
ten in de Raad van Beheer blijven 
pleiten voor Numerus Glausus, tegen 
Vreemde Studenten en tegen kem- 
ontwapening, zullen organisaties als 
W S —SVB zich daartegen verzetten. 
Het is trouwens geen toeval dat deze 
’reorganisatie’ gelijk valt met een 
door de CVP georkestreerde aanval 
op de Algemene Studenten Raad te 
Leuven. Zowel ASR—Leuven als een 
meerderheid van verenigingen in 
Gent stonden steeds vooraan in de 
strijd voor de demokratisering van 
het onderwijs, tegen de afbraakpoli- 
tiek van de regering. En het is duide-
lijk dat een partij als de CVP elke 
kritiek op haar anti-sociaal beleid kan 
missen als kiespijn, zeker ook onder 
de toekomstige intellectuele laag van 
het land.

VRIJE TRIBUNE
a fg e la d e n
WEST-SIDE
E U R O P A K R I N G

De Europakring is een pluralistische 
jongerenvereniging die de Europese 
gedachte wil verspreiden. Vandaar 
dat alle studenten van gelijk welke 
filosofische o f politieke strekking, 
die de opbouw wensen van een vere-
nigd, democratisch en vredelievend 
Europa, welkom zijn in onze bewe-
ging, die volledig los staat van elke 
partij.

Wij zijn er immers van overtuigd dat 
samenwerking tussen de Europese 
landen noodzakelijk is om de uitda-
gingen van het einde der 20ste eeuw 
met succes aan te pakken. Een ver-
morzeld Europa is gedoemd om een 
tweederangsgebied te worden en ach-
terop te raken op politiek, technolo-
gisch, economisch en zelfs kultureel 
gebied. De angstwekkende verwoes-
ting van ons leefmilieu kan slechts 
bestreden worden op Europees en 
zelfs op ruimer internationaal vlak. 
Europese integratie betekent boven-
dien een belangrijke bijdrage to t de 
wereldvrede. Het is immers hier, dat 
de twee wereldoorlogen zijn ontstaan 
en een verenigd Europa kan een gun-
stig voorbeeld zijn voor andere ge-
bieden in de wereld.

Europakring-Gent staat niet alleen. 
Samen met zijn zusterverenigingen 
van de andere Vlaamse universiteiten, 
maakt hij deel uit van de ’Young

v o l
European Federalist’, de overkoepe-
lende organisatie die leden telt in ze-
ventien Europese landen.

aktief
Wij bieden een ruime waaier van akti- 
viteiten aan. Zo organiseren we regel-
matig debatavonden en spreekbeur-
ten, waarvan sommige een ruim pu-
bliek lokken (bv. toen Karei Van 
Miert of Etienne Davignon kwamen), 
andere slechts een klein aantal geïn-
teresseerden, maar die niettemin heel 
boeiend kunnen zijn.

Voor de leden die het wensen, rich-
ten we dit jaar opnieuw een reis naar 
Luxemburg en Straatsburg in: be-
zoek aan de Europese instellingen, 
ondermeer Hof van Justitie en Euro-
pees Parlement, dit alles voor een 
spotgoedkope prijs. Dank zij die akti- 
viteiten krijgen de leden regelmatig 
de kans om persoonlijk in kontakt te 
treden met vooraanstaande politici, 
professoren, topambtenaren en ma-
gistraten. Af en toe vinden ook inte-
ressante ontmoetingen plaats met 
buitenlanders, vorig jaar bijvoorbeeld 
met Poolse studenten.

Naast deze ’ernstige’ aktiviteiten, wil 
de Europakring tevens een vrienden-
kring zijn voor zijn leden. Vandaar 
dat bijvoorbeeld opnieuw een kaas- 
en wijnavond voorzien is. Wij zijn 
ook van plan kulturele aktiviteiten in 
te richten, zoals teaterbezoek en der-
gelijke. Zo zal Jan Hoet, de befaamde 
Gentse kunstspecialist, ons aan de

hand van een rondleiding in zijn Mu-
seum voor Hedendaagse Kunst, een 
algemeen beeld schetsen van de Euro-
pese moderne kunst.

Indien je interesse hebt, kan je op 
verschillende wijzen deelnemen aan 
het leven in de Europakring. Je kan 
gewoon eens af komen op een van on-
ze aktiviteiten (die verneem je langs 
affiches die we uithangen). Indien je 
je echter solidair voelt met ons en 
ons wilt steunen, dan kan je lid wor-
den (150 fr.). Als lid wordt je natuur-
lijk uitgenodigd op al onze aktivitei-
ten. Tevens krijg je ons tijdschrift 
’Eurogazet’, en, als je dat wenst, kan 
je langs ons een abonnement verkrij-
gen op bepaalde publicaties van de 
EEG, dit alles gratis. Wens je meer 
aktief betrokken te zijn bij het be-
stuur of heb je een voorstel, een idee, 
of wil je iets oiganiseren of een arti-
kel in ons tijdschrift schrijven, dan 
ben je uiteraard welkom.
Wens je kontakt op te nemen, dan 
kan je steeds terecht bij

Reuse André Rongvaux Nadia 
Rechtstr.132 W. Wenemarstr.32 
Zaffelare Gent

EAST-SIDE
VVS- SVB

Het menselijk gedrag in krisistijd zou 
er een van doorgedreven egoisme 
zijn: wat er rond ons gebeurt, zou 
ons niet interesseren, zolang wij het 
maar zo goed mogelijk hebben, des-
noods ten koste van de anderen. 
Racistische tendenzen, waarbij schul-
digen gezocht worden voor de krisis; 
korporatistische neigingen om bij-
voorbeeld de eigen toekomst veilig te 
stellen door via een numerus clausus 
de mogelijke konkurrentie buitenspel 
te zetten; de jacht op het diploma,

De medewerking van een aantal ge-
kende ACOI>-ers aan deze reorgani-
satie is dan ook des te verwerpelijker. 
Het wordt volgens ons trouwens 
hoog tijd dat de Sociale Raad én de 
studenten eens kijken wat er in de 
rest van de sociale sektor aan het ge-
beuren is: de prijzen van de maaltij-
den evenaren die van Mac Donalds en 
Sarma! Een evaluatie van het ’so-
ciale’ van de sociale sektor is drin-
gend aan de orde. De studentenver-
enigingen kunnen zich niet meer be-
kommeren om die problematiek; zij 
moeten zieltjes winnen. Strip-tease 
cantus bij Dolle Mina, gratis vat in’t  
KUC, Gaston en Leo optreden bij 
Germania, alles voor een lidkaart!

W S-SV B  stelt daarom voor - zoals 
Tijl Maes in de Sociale Raad al deed - 
dat de konventen zelf mogen beslis-
sen welke reorganisaties er doorge-
voerd moeten worden. Een aantal 
wantoestanden moeten inderdaad 
- snel - opgelost worden, maar dan op 
een demokratische manier, met in-
spraak van alle betrokkenen en niet 
door 1 persoon, tijdens de vakantie 
zonder ook maar iemand op de hoog-
te te brengen.

Geert Mareels 
Tijl Maes

Anton Geerts 
VVS- BVB

BRIEF

waarbij geen tijd meer overblijft voor 
kritische ingesteldheid of zinvolle ak-
tiviteiten, zijn tekenen aan de wand.

De Vereniging van Vlaamse Studen-
ten - StudentenVakBeweging wil 
daarentegen alle studenten, die met 
het huidige onderwijs- en maatschap-
pelijk systeem in onvrede leven, van-
uit een kritische ingesteldheid organi-
seren. Een progressief front tegen 
verrechtsing, tegen de afbraak van de 
demokratisering van het onderwijs, 
tegen jeugdwerkloosheid, tegen de 
bewapeningswedloop.

r
Vorig jaar was W S —SVB zeer aktief 
in een aantal akties na de 23-oktober- 
manifestatie, waarbij de strijd tegen 
de raketten werd verdergezet. Ook in 
de strijd tegen het fascisme stond 
W S —SVB vooraan (soms zelfs iets 
té...), o.a. met een uitgebreid info- 
dossier over de Nationalistische Stu-
dentenvereniging.
Dit jaar ligt het aksent meer op de 
verdediging van de demokratisering 
van het onderwijs, de openstelling 
van de universiteit voor iedereen, on-
geacht financiële of sociale afkomst.

Op maandag 22 oktober stellen we 
ons voor! Vanaf 20u in de Brug 
krijg je het antwoord op al de vragen 
die je je nog niet gesteld had: hoe 
W S  een SVB werd; wat de werk-
groepen ermee te maken hebben; wat 
demokratisering van het onderwijs is; 
wie de suiker in de erwtensoep ge-
daan heeft ...

En om jullie neg een reden te geven 
om eens langs te komen: een video-
voorstelling over een Blandijnbezet- 
ting. Wie weet loopt je opa erbij!
De lieve groetjes van

SVB



11° IF. GEBEURT TE G.
Van 19 tot en m et 30 oktober vindt 
het filmgebeuren opnieuw plaats in 
Gent, en opnieuw in Decascoop. Net 
als de titel wordt ook het aanbod van 
het festival elk jaar prestigieuzer. De 
inrichters wilden de klemtoon leggen 
op ”kwantiteit e i  diversiteit”, goed 
voor zowat 100 films uit 38 verschil-
lende landen. Voor elk wat wils dus, 
maar m et het vadelige gevolg dat 
niemand zijn weg nog terug vindt in 
deze jungle.
Bij een tweede blik op de inhoudsta-
fel vallen de grote vertegenwoordi-
ging u it Frankrijk en België op, en de 
stevige greep die de programmatoren 
gedaan hebben uit het aanbod van 
Games en Berlijn.

In dit korte bestek is het vanzelfspre-
kend onmogelijk een overzicht te ge-
ven van alles wat er aan bod komt 
tijdens het Festival, zeker aangezien 
al vele anderen zich daar vóór mij al 
ijverig op toegelegd hebben. Daarom 
alleen een (kort) overzicht van een 
aantal belangrijke en (megelijke) in-
teressante films.

AVANT
Dit jaar pakt het festival opnieuw uit 
met een aantal prestigieuze avant-pre-
mières, waaronder het langverwachte 
'1984' van Mchael Radford m et 
John Hurt in de hoofdrol. Deze ver-
filming van George Qrwells meest ge-
lezen roman is niet volledig risikovrij, 
gezien de complexiteit van Qrwells 
boek en de moeilijkheden, verbonden 
aan het verfilmen van een roman, ze-
ker als het om een bestseller gaat, 
omdat iedereen er zijn eigen idee 
over heeft ”hoe ’1984’ moet verfilmd 
worden”. Bijzondere belangstelling 
gaat ook uit naar deze prent, aange-
zien Richard Burton hierin zijn laat-
ste rol speelt. Deze openingsfilm 
wordt zo goed als in wereldpremière 
vertoond.

De nieuwe film van Walter Hill (de 
man van ’48 Hours’ en ’Southern 
Comfort’), ’Streets o f Fire\ een 
amalgaam van Western en rock film 
gaat ook niet zonder aandacht voor-
bij. De film is gebaseerd op een een-
voudig verhaaltje: een rock-zanger 
probeert een bevriende rock-zangeres 
van kidnappers te bevrijden, wat na-
tuurlijk niet zonder moeilijkheden 
verloopt. Van belang is vooral het in-
voeren van de nieuwe Kodak Nega- 
tieffilm  5293, die de beelden heel 
klaar maakt en bij nachtscènes extra 
schijnwerpers overbodig maakt. Maar 
d it technische aspekt maakt natuur-
lijk nog geen goede films.

FRANS

schilder, die zijn kinderen op zon-
dagsbezoek krijgt en wil een uitbeel-
ding zijn van een aantal aspekten van 
het familieleven, heden en verleden, 
de ’relatie’ leven en kunst,... TJn Di- 
manehe a la Campagne’ speelt zich af 
tijdens de ’Belle Epoque’, wordt ge-
schraagd door muziek van Gabriël 
Fauré en kan gezien worden als een 
hulde aan schilder Auguste Renoir en 
kineast Jean Renoir.

Ook de Gouden Beer-winnaar van 
Berlijn 1984, 'Love Streams’ van 
John Cassavetes wordt als avant-pre- 
mière vertoond. ’Love Streams’ toont 
ons op een niet-konventionele manier 
het leven(sverhaal), de gevoelens, 
moeilijkheden en frustraties van een 
broer en een zus. De personages met 
hun eenzaamheid, hun verlangen naar

en gebrek aan liefde staan centraal in 
de plot en krijgen alle aandacht; de 
intrige wordt hieraan ondergeschikt 
gemaakt.

Natuurlijk komen ook een aantal 
langspeelfilms aan bod, zoals 
'Droomproducenten' van Robbe De 
Hert, over het wel en wee, met de 
nadruk op het wee, van de Belgische 
film  ’Droomproducenten’ dient zich 
aan als een documentaire over 
(Vlaamse) filmproblemen, en wordt 
rijkelijk geïllustreerd met voorbeel-
den en citaten van auteurs en kineas-
ten. ”... we hebben geprobeerd een 
beeld te geven van wat men ’De 
slachting van het Gouden K alf zou 
kunnen noemen”, aldus Robbe De 
Hert.

Noemenswaardig is ook ’Les Muses 
Satcmiques' vanThieny Zéno over Fé- 
licien Rops, alom gekend omwille 
van zijn erotische prenten (en on-

langs nog te genieten in de Gentse 
bioscopen waar zijn prenten werden 
vertoond als voorfilm bij ’Prénom 
Carmen’).

gen uit het leven van Oblomov’ mo-
gen bewonderen) Zonder getuigen in-
derdaad; de plot speelt zich volledig 
af tussen een man en een vrouw. Na 
zowat negen jaar komt haar ex-min- 
naar weer bij haar binnenvallen en 
doet haar een nieuw huwelijksaan-
zoek, net als zij op het punt staat 
met iemand anders te huwen. Wat 
zich dan tussen beiden afspeelt, zien 
we op het scherm

MUZIEK
Opnieuw een aantal muziekfilms, het 
enige vaste thema in het festival. Veel 
aandacht gaat naar 'The Golddiggers' 
van Sally Potter, een produktie van 
het British Film Institute en Charmel 
Four. Muzikaal en feministisch, tege-
lijk een reflectie over het medium 
film en de grote macht erachter, nl. 
geld. Jazz-liefhebbers zullen aan hun 
trekken komen met 'Mississippi 
Blues' van Beltrand Tavemier en 
Robert Parrish, een film over authen-
tieke, grotendeels gemproviseerde 
muziek uit Zuid-Amerika. Verder 
nog met 'Jazz-Man', een Russische 
film over een jazz-kwartet in de der-
tiger jaren en ’Doublé Bill Jazz: Sun 
Ra/Ardüe Shepp, twee halflange 
films van dezelfde kineast, Frank 
Cassenti, over grote jazz-goden. Ver-
der 'El Tango es urn Historia’, een 
Mexicaanse film, waarin de muziek 
en haar ontwikkeling in verband 
wordt gebracht met de politieke en 
sociale geschiedenis en evolutie van 
het land. Centraal staan drie grote na-
men met betrekking to t de tango: 
Qsvaldo Pugliese, Astor Piazolla en 
Susana Rinaldi. Tenslotte nog een 
Indiase film, ’Music o f Satyqjit Ray', 
voor wie van Ray en/of Indiase sitar- 
muziek houdt.

INFO
Alle inlichtingen en ook een informa-
tief krantje, met uurrooster kunnen 
verkregen worden in Decascoop zelf. 
Aldaar kan men eveneens een niet 
oninteressante katalogus kopen aan 
de prijs van 150 frank. Deze katalo-
gus is vrijwel noodzakelijk voor wie 
bewust een keuze wil maken uit het 
omvangrijke aanbod.

De films gaan meestal door op vaste 
uren: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 en 
soms cm  00.30 (eenmidnight special 
genoemd). Avant-premières kosten 
180 fr. per ticket, andere films 160 fr 
en geen reductie voor studenten; wel 
is er reductie vanaf 7 voorstellingen, 
nl. 120 fr. per ticket 
Openingsuren Decascoop: vanaf 18 
oktober tussen 13.30 en 22.30u.

Van de serie Franse films die hier zul-
len worden vertoond, gaat de aan-
dacht vooral naar 'Un Dirmnche d la 
Campagne’ van Bertrand Tavemier, 
waarvoor hij in Cannes (1984) de re- 
gieprijs kreeg. Ook rekening houdend 
met de vorige films van Tavemier, 
vooral ’Coup de Torchon’ en TJne se- 
maine de vacances’, is er reden ge-
noeg om ons hiervoor eventjes naar 
Decascoop te verplaatsen. Deze film 
handelt over een ouder wordend

KALF
Voor het eerst in de geschiedenis van 
dit nog jonge festival is er een uitge-
breid Belgisch Filmvenster, vooral 
’’gevuld” met kortfilms. De meest in 
het oog springende kortfilm  is welis-
waar 'Het IJzeren Paard' van Gérard 
Frydman en Pierre Levie, bekroond 
met de Gouden Palm te  Cannes.

RUS
Naar analogie met vorige festivals is 
er weer een film van de Rus M kita 
Mchalkov geprogrammeerd, 'Zonder 
Getuigen'. (Vorige jaren hebben we 
al zijn ’Vijf avonden’ en ’Enkele da-

Nadine Goffart
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