
studentenweekblad van de rug — tweede jaargang 1976-1977
verantw. uitgever : jean-paul van bendegem, korte meer 6, 9000 gent 
hoofdredakteur : koen raes, korte meer 6, 9000 gent 
redaktieadres : korte meer 6, 9000 gent

nummer 20

GAAUW doe joe doe 
NA AIS toe miet joe

Ai« is soms oedacht had dat het in Enge- Hierin uorden ze gesteund, beter gezegd 
and er beter aan toe gaat met het onder- hierin staan ze aan de kant van de linkse

uijs an met de studentenbeweging, zit je 
ar dik naast. Hierna geven we indrukken 
van een bespreking van de stand van de 
studentenbeweging en haar problemen in 
aen werkgroep op het 'Communist Student 
Festival', festival der KP-studenten van

labourleden en de andere linkse organisa-
ties. Die willen namelijk de strenge 
strukturen van de NUS doororeken, het he-
le sis^eem mobieler maken, om deNUS-geld- 
en te kunnen gebruiken voor de financier-
ing van regionale kampagnes, en de koor-

- land. dinatie van eventuele nationale kampagnes.
l/ooraf een paar woorden over de struktuur Daarbij mogen een aantal mensen zich nog 
van de studentenbeweging op nationale s wel amuseren met het studententoerisme, 
schaal in het U.K. De National Union of de ontspanningsgelegenheden en andere 
Students (NUS) overkoepelt de ongeveer marginale funkties, maar die funkties moe- 
700.000 studenten van gematigd rechts ten wel marginaal blijven. Het burokratis-
(Torries, Uhigs) tot links (KP, trotskis- me moet zo veel mogelijk geweerd worden,_ 
ten, anarchisten) zonder extreem-rechtse zodat zoveel mogelijk energie van de mili- 
)f maoïstische groepen. Deze laatste tanten kan gebruikt uorden om te militeren
zitten er niet in vanwege hun anti-unio- 
nistische en sektaristische optreden...
De NUS organiseert reizen, zorgt voor ka« 
mers, vertegenwoordigt de studenten in 
gesprekken met de regering, in kontzkten 
met de 'vakbonden etc.

in de plaatselijke afdelingen. Vooral in 
de studentenbewegingsrecessies, de slech-
te tijden wat akties betreft, mag de NUS 
niet teveel tijd op slorp en, en mag zij 
hoogstens een ontmoetingsplaats zijn voor 
okkasionele uitwisseling van ideeën i.v.m.

De regionale afdelingen van de Union ver- mogelijke akties. In periodes van hoogkon- 
kiezen regelmatig afgevaardigden, die het junktuur (jaja, ze gebruiken daar dezelfde 
hoofdbestuur uitmaken. Elke regionale terminologie als wij hier) mag zij en moet
afdeling is vertegenwoordigt naar grootte zij de infrastruktuur leveren en de koor— 
van de regio. En de delegatie weerspiegelt dinasie tussen de regionale afdelingen 
in haar samenstelling de verhoudingen t u s - stimuleren. Kortom, VVS.
sen de politieke strekkingen in de regio. belangrijkste groep die deze verande- 
Zodoende zitten er in het nationaal bes- ringen propageert is de 'Broad Left', een 
tuur een paar lorries, een pak Labours, konglomeraat van KP-studenten, linkse La- 
een groot deel 'Broad Left'(d.i. gematigd bourstudenten en andere studenten die er 
links, zie verder) en een pakje trotskis— schterniet als organisatie doch als indi— 
thn en aanverwante. vidu mee samenwsrken. Zij werken van bin-
De Union heeft een 52-jarige geschiedenis nenuit in de NUS, en trachten hun eigen 
achter de rug, en staat in zeer hoog aan- programma ( een breed pakket linkse .«lnqans 
zien bij de andere Unions (vakbonden) in door te duwen binnen de Union. Daartegen- 
Engeland. Op universitair nivoo is er voor over staan de Torries en de rechterzijde, 
durend kontakt tussen de overheid en de die de politieke funkties van de NUS zó 
plaatselijke afdeling. ueel mogelijk trachten af te zwakken en
Een en ander heeft voor gevolg dat de mili zich uitsluitend willen bezighouden met 
tante leden van de Union ófwel naar Lon- 'medebeheer' op universitair nivoo, in-

richten van popkoncerten, toerisme etc... 
een derde strekking bevat de meer extreem 
linkse groepen, die geen onderlinge koor- 
dinatie hebben, maar die elk hun eigen 
ideeën proberen te forceren, (dit is van-
zelfsprekend een KP-formulering van het 
probleem en van de stellingen van die 
groepen, ik sta er niet erg achter, maar 
ik heb onvoldoende informatie van andere

delijk tot uiting in de vermindering van 
het ledenaantal, het gebrek aan interesst 
vanwege de 'massa' voor de kampagnes die 
éoor de NUS worden opgezet en die door

don trekken om op het hoofdkwartier te 
gaan werken, ófwel zodanig veel werk heb-
ben met burokramerijen en kontakten naar 
boven toe, dat zij volledig van hun leden 
geïsoleerd geraken» Zij vertegenwoordigen 
niemand meer dan hen zelf. Terwijl onder-
tussen de lorries en de andere rechtse 
rakkers zich simpatiek maken door ' in
the kitchens' te gaan werken, en zich rech __ _________  ________  __ __
streeks met de gewone alledaagse problemen zijden om een meer persoonlijke visie 
van de gewone alledaagse studenten bezig- te geven.)
houden, blijven de linkse aktieve leden Wat de akties zelf betreft, op dit ogen- 
bovenaan aan de top steken, en komen zij blik zijn twee kampagnes aan de gangj 
niet meer toe aan het werk van de militant: tegen de bezuinigingen op onderwijs en 
Voeling houden met de basis. tegenn de diskriminatie van vreemde stu-
Het grote probleem van de NUS is dus haar dsr|tsn °f tegen het racisme in het alge-
vervreemding van de basis. Dat komt dui- n n  . . . .......... Die kwestie van bezuinigingen kennen wij

ook, veel uitleg hoef ik dus niet te ge- 
oen. De aktie staat echter niet zo ver 
als hier. De vakbonden doen nog mee. over 

Hr;«n?nnï?=U« ^ Bï\°P9BZet !" 019 d00r • Numerus Clausus wordt nog niet gesproken,
' S 1 l * ”0stnn uIt- «<> « 9.»ent„n tegen de bezuinigingen uo?:
n u  , ?. tivserd. den v/arzamelt en uitqediept. Opvallend is
kino°althin« m St^ nten» van KP-atrek- het gebrek aan ideeën i.v̂ m. de kwaliteit 
ïit dit ÏiStéBr  Zn wnisn ^  Uannh0t onderwijs die zal aangetast worden

r n : 1  11 " 0!n ter^gkeer Blijkbaar is men daar nog niet aan toe.
Union, meer initiatieven van de™"«'- i Valt °P.dat.“ naar men zegde
ten komen 
genj meer
nion beheert bic.u  . . _ ... , ---- ---- - •=

kingsakties gekend, die door de grote meer-
derheid van de studenten gesteund uorden. 
Voor het grootste deel is dit m.i. te wij-
ten aan de sterke unionistische traditie 
in Engeland, waar de vakbonden nog zeer 
strijdbaar zijn. Door het gebrek aan uit-
gebreide sociale voorzieningen en geïnsti-
tutionaliseerde overlegorganen (zoals onze 
paritaire kommitees) moet elke loonseis 
namelijk afgedwongen uorden door stakinq 
In die traditie van sindikale strijd uor-

Die sterke sindikale strijd-traditie doet 
zich onder studenten even goed voelen, wat 
»RrnaH1!12̂ ? 8 ds sterkte uitmaakt van de 
Broad Left en de zwakte van de revolu-
tionaire groepen. De eisen van de studenter 
worden al bij al makkelijker ingekapseld 

' Ik uil geen pleidooi houden 
tegen de vakbonden als dusdanig, in tegen-
deel. Maar een starre, van de basis geïso-
leerde burokratie hebben we zeker niet 
nodig. En daar worstelen de linkse studen 
ten in Engeland nu net ook tegen.
Laat het ons sen les wezen.

Stefaan Van Ryssen.

r in M  T  “innen ae Anderzijds valt op dat - naar men zegde -
i *n*tiatleven van da basis la- de bereidheid van de studenten voor harde 

nnah °P tè ia9~ akti8s veel groter is dan hier. SeJschïl!
,rt etc^ P 8 98ld dat d8 U~ l?ndB universiteiten hebben spontane sta-

SOCIALE

In vorige Schamper heb ik een brief van Leo 
De Backer, lid van de Sociale Raad,met meer 
dan gewoon plezier gelezen. LDB heeft wel-
licht politieke ambities en dat komt dan ook 
reeds volkomen tot uiting in de manier waar-
op hij zich in de kunst(?) van de demagogie 
wentelt. Handig maakt hij van de in het 
zicht zijnde verhoging van de maaltijdprijzen 
gebruik, om enkele van zijn voorstellen toe 
te lichten, zonder daarbij te vermelden hoe 
inefficiënt zij zijn willen ze de door hen 
gestelde problemen oplossen.
Opdat de studenten zich een enigszins objektief 
beeld zouden kunnen vormen, wil ik aansluitend 
op zijn ideeën een paar stellingen naar voren 
brengen.
a. De huidige prijzen(45,-fr) zijn ruim onvol-

doende om de kostprijs van de maaltijden
te dekken. Dit niet omdat de restaurants 
zo slecht geleid worden, integendeel, in 
vgl. met Leuven en Brussel slaagt men er-
in meer maaltijden per personeelslid te pro-
duceren.
Het tekort op.de maaltijden wordt voor het 
grootste deel bijgelegd door de Staat.
Die toeslag is-hoe spijtig ook-beperkt en 
moet bovendien ook gebruikt worden voor 
al even sociale doeleinden als goedkope 
maaltijden, nl goedkope homes, de sociale 
dienst, de werking van fakulteitskringen & 
politieke groeperingen zoals het LVSV of 
het KUC.
Welnu, uitgaande van de idee dat de huidige 
restaurants gebouwd werden voor een uni- 
versite it  van 18.000‘studenten(in werkelijk-
heid zijn er ca 12.000) heeft het beheer vd 
restaurants terecht geoordeeld dat de ver-
liezen enkel konden gedrukt worden door zo-
veel mogelijk mensen aan te trekken naar 
de universiteit. En dit systeem werkt 1 
Het absoluut verlies van de sociale sektor 
vaart er wel bij. De studenten hebben dus 
de keus: meer betalen(zoals in Brussel :
65 § 70,-fr) of 5 minuutjes langer wachten. 
Bovendien l i jk t  het mij persoonlijk hele-
maal niet zo onsociaal dat de studenten in 
hun restaurant in kontakt komen met anderen 
dan studenten.

b. Wat betreft het aantal jobstudenten kan ik

SEKTOR:
De realiteit, mijn jonge

T w 1 «s vvv iOI  C JvMwl M CU ) Wil
ik nog een aantal andere ideeën naar voren 
brengen. Vroeger washet onmiskenbaar dat wijlen 
Kommissie Sociaal, de werkgroep die zich bezig 
hield met de Sociale Sektor de spits van de 
studentenbeweging afbeet.
Iedereen zal het er met mij over eens zijn dat 
die taak werd overgenomen door de ^akulteire 
werkgroepen, en meer nog dat K.S. dood is (a l -  
hoewel ik om deze uitspraak vorig gaar nog bijna 
de strot werd oyergebeten). Nochthans verheugt 
de klaarblijkelijke desinteresse vanwege de 
studenten voor de Sociale Sektor mij niet. En 
ait  om meerdere redenen:
a. De Sociale Sektor is nog steeds de enige 

sektor aan deze universiteit die er enkel 
van, door en voor de studenten is.
Weliswaar kan de gemiddelde levensstandaard 
van de student gestegen zijn , de sociale 
voorzieningen lijken me toch niet onnodig 
geworden. a

b. Terecht kan men beweren dat de bijdragen van 
de Sociale Sektor tot de democratisering van 
het onderwijs zeer gering is.  Nochthans moet 
men erkennen dat de RUG, door zijn goed u it -
gebouwde voorzieningen de naam heeft de goed-
koopste universiteit te zijn van Vlaanderen, 
wat dan ook tot uiting komt 1n het relat ief  
zeer hoog aantal beursstudenten(ca 4350 tov 
de andere universiteiten.

c. De Sociale Sektor Is de enige sektor,waar het 
beheersorgaan, nl. de Sociale Raad, paritair 
is samengesteld. Ik weet het wel, de Sociale 
Sektor heeft nog niet zoveel 1n de pap te 
brokken, en de grote beslissingen worden nog 
altijd genomen in de Raad van Beheer,maar 
uit mijn driejarige ervaring blijkt dat
er heel wat mogelijkheden zitten in de 
Sociale Raad.

het met LDB eens zijn dat de cijfers aan-
tonen dat er minder zal worden uitgegeven 
aan jobstudenten. Dit is echter niets meer 
dan de theoretische cijfers aanpassen aan 
de praktische situatie. Bovendien wil ik 
de lezers van Schamper zelf  laten overwegen 
of in deze ekonomisch minder gunstige tijd  
het personeel van de Sociale Sektor zou aan-
vaarden dat zij afgedankt worden ten voor-
dele van het aanwerven van jobstudenten.
Leven wij dan werkelijk nog in een tijd waar 
begrippen als werk- en rechtszekerheid moeten 
wijken voor de vrijheid van ondernemen ?

groep de studenten niet meer kreatieve ideeën 
en voorstellen inzake de sociale voorzieningen 
voor studenten naar voren komen.
Wellicht ware het toch goed om een nieuwe 
kommissie samen te stellen met vrije vertegen-
woordigers van de werkgroepen, de fakulteits-
kringen en de homeraden, die zich andermaal 
iiep buigt over deze problemen.
'.ou er daar nergens belangstelling voor bestaan ?? 

Arnoud DE MEYER.
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werkgroep arbeid
voor een autonoom
en socialistisch

Vlaanderen

Na ongeveer een maand kent iedereen 
in de pol en soc nu hopelijk (jam-
merlijk genoeg) uel Marthe Versichelen, 
Sommigen kennen zelfa reeds Van Parys. 
Hoe komt dat? Even ter v er du idelijking 
in de sociologie is Marthe de 
in de sociologie is Marthe baas in 
eigen buik en n iettegenstaande deze 
grote verworvenheid heeft ze tijdens 
de vakantie nogmaals goed haar best 
g edaant zodat ze erin geslaagd is om 
Van Parys te laten benoemen. Deze 
zeer geachte heer lijkt ons niBt al-
leen volledig onbekwaam maar tevens 
stoot het ons ten zeerste tegen de 
stoeren borst, dat door allerlei ge- 
konkelfoes achter en voor de politieke 
schermen een verkeerde persoon be-
noemd wordt. Inderdaad, zowel in de 
fakulteitsraad als in de raad van be-
heer werd Brutsaert voorgedragen als 
de beste k a n d i d a a t 0 Brutsaert had 
reeds in de voorbije jaren als ge-
associeerd docent bewezen goed werk 
te kunnen verrichten. Bovendien 
schikte hij zich niet naar de wensen 
van V ersichelen en gaf les zoals hij 
het w ilde en best achtte. Van toen 
reeds liep het verkeerd. Juist zoiets 
kon Ver si ch el en  niet appreciëren.
Zij hee ft  dan ook een prachtig s taal-
tje van partijpolitiek gekonkelfoes 
g edemonstreerd en heeft het klaar g e -
kregen dat Van Parys in plaats van 
Brutaaert door Decroo is benoemd.
Waar niet alleen die benoeming is be-
langrijk, even belangrijk is dat Ver-
aichelen hierdoor haar positie v er -
stevigt en de sociologie in Gent de 
grond in boort, Uij vinden het nood- 

• zakelijk dat Brutsaert ook benoemd 
wordt, maar het is evident dat ook 
Brutsaert geen messias of marx is.
Nee, er moet ook een verandering komen 
zowel in de manier van lesgeven, als 
in de inhoud, als in het vakkenpakket. 
Deze eisen zijn natuurlijk niet haal-
baar op korte termijn, maar dat uil 
daarom niet zeggen dat we ze niet kun-
nen stellen, Ue moeten ze zelfs stel-
len! Alleen daardoor is een bew us t -
making mogeli 1k en kan er misschien 
ooit eens iets loskomen.
Vorige week donderdag zijn ue met de 
mensen uit de staats- en sociale 
samen gekomen (indien u die dat stu-
deert dat nog niet wist dan hebben 
ue zoals steeds slecht gemobiliseerd) 
en hebben volgend eisenpakket sam en -
gesteld:
1» benoeming van H. Brutsaert, met 

overname van een deel van de v ak -
ken van Van Parys en Vsrsichelsno 

ken van Van Parys en Versichelen.

2. program ma ve ra nd er in g
* i ns ch akeling van nieuwe vakken 

zoals rechtssociologie, p ol e m o -
logie. ..

* het aktiveren van studentgericht 
o n d e r w i j s .,,

* bij het opstellen van nieuwe 
vakken geen rekening houden met 
welke prof er nog enkels uurtjes 
vrij heeft (zoals esn viertal 
jaar geleden) maar uitgaan van 
de eisen van de studenten.

* uitbouw van de materiele semi- 
narievo or zi en in ge n  i.p.v. het 
verminderen ervan (voorstel om 
c omputergebruik door studenten 
af te schaffen, geen m og el ij k -
heid om fotocopies te nemen in 
seminarie voor sociologie...)

* het loskoppelen van de rechten 
en van van de pol en soc.

3. een k ritische en maatschappij ge-
richte inhoud
* m og el ij kh ei d  tot stages, mee- 

uerken aan onderzoeken
* een garantie dat de ver sc hi ll en -

de denkrichtingen aan bod komen.
* een regelmatige kontrole van de 

studenten op dit alles.

4. Neen aan de w i l l e ke ur ig e  benoemings- 
politiek. neen aan de Decroo-Humblel 
plannen (door een sle ch te  financie-
ring is een uitbouw naar de eisen 
van de studenten niet mogelijk).

onder punt twee komt ook het voor- 
stel om de m og el ij kh ei d  te laten 
keuzevakken te volgen in andere uniefs 
waarbij de v er vo er k o s t e n  door de staat 
bet aa ld  worden

kONKREE-T
a l s u a i t  leest is er waa rs ch ij nl ij k  
ree ds  een betoglnqske en een pers- 
conreraiitie geweest. Verdeio vuor- 
e t e l l e n  zijn voorlopig om een week te 
s taken en andere lessen te geven door 
gaatproffen,
Ue gaan pogen alles zo publiek m o g e -
lijk te maken, houd uw ogen open.
Lees de brochure van Politeia over de 
b en oe ningaaffaire en de nieuwe bro ch ur e  
over ons eisenpakket.

UG Kraas

VER KOU DHE ID  e n  g r i e p

'je hoeft niet naar een dolctar'

Met het eerste kouwelijke weer hebben 
een fli$k aantal uansen ook kou gerat.
De vervelende klachten, die een resea 
virussen ons bezorgen, doen een aantal 
studenten de weg naar de studentendokter 
vinden.

Dikwijls zonder dat het echt hoeft.
De kwaal is gemakkelijk te herkennen en 
mits het inachtnemen van enkele regels, 
moet je niet naar de dokter.

Bij verkoudheid en griep gaat het om 
een besmetting door virussen, in de hand 
gewerkt door het plots kouder worden van 
de omgeving. Daarnaast speelt ook wel 
vermindering van fysieke weerstand (vb. 
als je iedere avond gaat vergaderen) een 
rol. Tegen die virussen bestaan geen ge-
neesmiddelen -antibiotica bvb.- hebben 
geen effekt, en zouden zelfs een aantal 
natuurlijke verdedigingsmechanismen ver-
zwakken. Vat wel helpt zijn de oeroude 
remedies: rust en warmte.

Meestal zit je met enkele van de vol-
gende narigheden geplaagd: een loopneus, 
veel niezen,keelpijn, vage hoofdpijn, 
vervelende hoest; bij griep heb je voor-
al koorts, hoofdpijn en pijn i& de spie-
ren van de borstkas, benen of rug, en in 
elk geval: je voelt je zo ziek als een 
hondl

Zit je met griep opgescheept, dan 
moet je willens nillens rusten: geen 
lessen, geen thé-dansants, geen vergade-
ringen... na drie, vier dagen ben je 
weer de ouwe. Is dat niet het geval, 
denk dan pas aan een arts. Dat doe je 
trouwens ook bij volgende situaties: 
-opgeven van gele of geel-groene flui- 
men(dan heb je wel antibiotica nodig: 
er is nl. een bacteriële ontsteking), 

-hevige pijn langs één zijde van de 
borstkas;

-voorhoofdspijn vooral langs één kant, 
of pijn in de bovenste tanden;

-hevige keelpijn, met erge slikklachten, 
-vergelen van het wit van .de ogen, ver-
donkeren van de urine en/of ontkleuren 
van de stoelgang,

-aanslepende moeheid en futloosheid.

k
i L E M A A U

S ï U D F  N T E N A R T S

Br'zijn nu wel een aantal personen 
die gemakkelijker blootstaan aan bron-
chitis, of die minder weerstand hebben 
om op natuurlijke wijze een volledige 
genezing te bekomen: hart- en longlij-
ders (waaronder astmalijders) zij moeten 
specifieke maatregelen in acht nemen ter 
voorkoming en vroegtijdige behandeling 
van bronchitis. Hiertoe behoort o.m. de 
gri ep-vac c inat i e.

In verband met die vaccinatie: hoewel 
een degelijk vaccin ter beschikking is, 
heeft het systematisch inenten medisch 
gezien geen nut, omwille van het on-
schuldig verloop bij de meerderheid van 
de bevolking; bij hart en longlijders 
heeft de vaccinatie wel zin.
Er spelen natuurlijk ook andere overwe-
gingen een rol wanneer de vaccinatie 
aanbevolen wordt (bvb. groot ziektever-
zuim bij een griepepidemie).

Tot slot enkele tips om de narigheid 
te verminderen:

1. rust in bed
2. tegen de spierpijnen: op de pijnlijke 

plaats een warm doek leggen
3. tegen koorts en hoofdpijn: acyline, 

Dolviran, Gaf dis, Chefarine-4-neutnBQ.
(dit laatste is vooral koortswerend)

4. drink veel hete dranken: warae melk 
met honig, tee oitroensap.

5. vetmijd tooht
6. roer '■ arende: een stevige grsf an 

.dan in bedil

Werkgroep Arbeid is een politieke 
sensibilisatiegroep,ontstaan in 72 
met enkele dissidenten uit de tra-
ditionele Vlaamse beueging (enkele 
ex-Uere Di-ers en oen ex-VNSU prae- 
ses).

In het begin uilde de werkgroep 
Arbeid daaduerkelijk één en ander 
veranderen aan deze rotte maatschap-
pij (vandaar de naam Arbeid),maar 
dit bleef in feite beperkt tot uat 
liefdadig oplapuerk.Geleidelijk 
kregen de gedachten en bekommernis-
sen omtrend de Vlaamse problematiek 
en de maatschappelijke onrechtvaar-
digheid een duidelijker karakter in 
een socialistische maatschappijvisie. 
Dit uil zeggen dat de Vlaamse onder-
drukking,die vroeger uiterst frap-
pant uas en nu vooral in het Brussel-
se nog steeds aan de orde van de 
dag is,aanzien wordt als een klasse- 
onderdrukking.
De onderdrukkende en de verdrukte 
klassen verschillen nu nog in zske— 
re mate van elkaar door de taal die 
ze gebruiken.
Wil dit nu zeggen dat de taalstrijd 
het b el an grijkste aspect is in de 
Vlaamse s trijd?Omdat die Vlaamse 
o nd er drukking een klass eo nd ar dr uk ki ng  
is,zal die Vlaamse strijd een k las-
senstrijd moeten zijn en zal er m.a.u 

heBl uat meer moeten v e r an de re n  dan 
die taalasp ec te n. To ch  mogen die taal- 
perikelen daarom nog niet ver wa ar -
loosd w or de n,want ze bezitten een 
reële a ch te rg ro nd .D ie  achtergrond is 
vatbaar voor een s oc ia listische ana-
lyse.
Vandaar dat men kan stellen dat bv. 
in Schaarbeek de anti-Vlaamse akti- 
viteiten onderdeel zijn van een aan»* 
val van ds franskiljonse burgerij 
tegen de gewone werkende bevolking.

Of die bevolking nu Frans of Neder-
lands of een andere taal spreekt 
doet er niet zozeer toe.Er uas niet 
enkel de lokettBnaffaire (gericht 
tegen de Vlamingen),maar ook de ver- 
krottingspolitiek (gericht tegen 
alle minder begoeden;Nols uil een 
Schaarbeek voor de rijkaards:'gewo-
ne huizen worden niet meer verhuurd, 
laat men verkrotten en in de plaats 
komen huizen voor de hogere klassen 
of kantoorgebouwen) en tenslotte 
is er ook de rechtstreekse akties 
van de politie tegen de gastarbeiders 
Het centrale tema van W.A, is:
VLAAMSE STRIJD=SOCIALISTISCHE STRIJD 
Voor het specifiek werkterrein dat 
W.A. kiest is er een dubbels functie,

Enerzijds de flaminganten doen in-
zien dat de Vlaamse strijd enkel 
zinvol te voeren is vanuit een so-
cialistisch perspectief,anderzijds 
de linkse beweging er attent op ma-
ken dat het bestaan van de Vlaamse 
problematiek geen verzinsel is van 
rechts,maar vanuit een klassestand- 
punt (en dan vanuit het standpunt 
van de verdrukte klasse) moet opge-
lost worden.
Vanaf dit jaar uil W.A,. een werking 
aan de UNIEF starten.Op 14 oktober 
uas er een kontaktavond voor alle 
geïnteresseerden in de BRUG.Voor 
volgende maanden volgen er avonden 
over:

Links in de Vlaamse beweging 
woe 17 nov.

De Friese strijd 
uoe 31 nov.

F ederalisme
uoe 15 dec.

(Deze data zijn nog voor wijzigingen 
vatbaar)

Verder zal W.A. zich wagen aan tradi-
tionele activiteiten van politieke 
verenigingen,zoals kolportage van 
het maandblad 'ARBEID' aan de ras- 
torants.

Mensen die geïnteresseerd zijn in de 
werking van werkgroep Arbeid kunnen 
kontakt opnemen met 
Def Nys (moraal)
Stef Dabusschere (romaanse)
Katrien Dutoit (geneeskunde)

DE NAAMAFROEPING

Het geroezemoes verstomde toen de man 
binnentrad die een wit gesteven boordje 
en een streepjesdas droeg en op een kal-
koen leek. "Jongens,"zei hij tot het aan-
wezige personeel,"ik houd even een klei-
ne naamafroeping. Men moet dit niet op-
vatten als een kontrole op de aanwezig-
heid. Het is veeleer bedoeld als een 
soort persoonlijke kennismaking. Wie af-
wezig is, steekt zijn vinger op." Daarop 
werd 3 sekonden lang hartelijk gelachen. 
Na afloop was er eentje die nog niet ge-
merkt had dat het gedaan was; hij gie-
chelde dapper door en moest door de kal-
koen tot de orde geroepen worden:"Hoor 
eens vriend, we mogen wel een keer lachen 
als ik eens een geestigheid vertel, maar 
het kan niet blijven duren. Het is hier 
geen gekkenhuis. Dus ik start nu met de 
naamafroeping. Als u uw naam hoort zegt 
u 'Ja' of 'aanwezig' 0f zoiets. Ik neem 
derhalve mijn lijst en begin. Appelen. 
(Stilte.) Wel, is die er niet? Is de 
heer Appelen afwezig?" Weer stilte. Toen 
werd de vraag gewaagd of meneer soms niet 
de verkeerde lijst voor zich had. "Geen 
sprake van!"antwoordde hij en bekeek het 
geval even nader."0, u hebt toch gelijk. 
Wat ik hier heb is een lijst met bood-
schappen die ik voor mijn vrouw moet 
doen. Ja, ik dacht ook al dat 't een ra-
re naam was. Even zoeken...Ha, dit moet 
de goede lijst zijn. Adamson, aanwezig. 
Albinonl, aanwezig. Baldriaan, aanwezig. 
Billen, aanwezig." Hier keek hij even 
verstoord op. Overigens wikkelde hij het 
appel geroetineerd af. Tot hij op iets 
stootte, dat hem in hoge mate scheen te 
schokken. "Lorkloot,"stamelde hij."August 
De Lorkloot. Is dat nu een wansmakelijke 
grap of wat is dat? Is de persoon die zo 
heet aanwezig?"
-"Ja, dat ben ik,"signaleerde iemand.
"Maar u zegt mijn naam een beetje ver-
keerd. Om te beginnen spreekt u hem uit 
met grote D, terwijl hij eigenlijk met 
kleine d moet uitgesproken worden. Daar-
bij dient mijn naam uitgesproken als 
'de Lork-loot', en wel met nadruk op 
Lork. Etymologisch is hij als volgt te 
verklaren: mijn voorouders waren boomkwe-
kers. Ze hadden zich gespecialiseerd in 
het kweken van lorken. En, om het met de 
dichter te zeggen, zij togen in hun 
lorkeboomgaard en snoeiden er loot na 
loot. Volgens een ekspert in..."
-"Het is al goed, "onderbrak de kalkoen 
hem nijdig."U bent hier nieuw geloof ik, 
niet. Uw naam staat mij niet aan en het 
interesseert me geen lor, ik bedoel geen 
snars, waar hij vandaan komt. Bovendien 
verpraat u kostbare tijd. Wees zuinig met 
woorden, dus met tijd. Geen sekonde mag 
verloren gaan met ijdel geklets. Ik heb 
daar voldoende op gedrukt in de 2 uur du-
rende speech die ik verleden jaar met 
nieuwjaar gehouden heb. Genoeg. De uit-
spraak van uw naam valt mij te zwaar. Ik 
zal u Schietloot noemen. Wie is de vol-
gende? Kesteloot, aanwezig. Verdraaid, 
met al die loten zou een mens nog zijn 
luts kwijtraken. Ledegank, aanwezig. 
Charles Marx.(Stilte.) Niet aanwezig?" 
-"Dat is te zeggen,"verklaarde iemand,
"hij is ziek. Ik ben zijn broeder."
-"Zo, en hoe is uw naam?"
-"Marx, meneer."
-"Uw voornaam?"
-"Groucho, meneer."
-"Goed, zeg tegen uw broeder dat hij op 
voorhand moet verwittigen als hij ziek 
zal zijn. En dat hij 't moet staven met 
een bewijsje van de dokter. De volgende 
Iviuytelinck, aanwezig. Haha, maar was u * 
vorige week niet Afwezig?"
-"Inderdaad, maar ik heb een briefle van 
de gefieesheer." J
-"Daar moet u bij mij niet mee aankomen. 
Iedereen kan zich briefjes laten schrij-
ven door een arts waarmee hij bevriend 
is. U ondermijnt door afwezigheden de 
goede gang van het produktieproces. De 
volgende. Kerkhofs. Wat, ook al niet aan-
wezig! Of heeft hij misschien niet ge-
hoord dat hij afgeroepen werd. Kerkhofs!
n». rhaal voor de laatste keertKerkhofs!" 

-"Meneer..."
-"Ja, wat is er Schietloot? U gaat toch 

beweren dat u ook Kerkhofs bent!" 
Schieitioot sloeg de ogen neder: "Kerkhofs 
was een kennis van mij. Hil is verleden 
week begraven." 3 verJ-eden

" M e V 8^  toppunt! "krijste de kalkoen. 
Die komt dus niet meer? En hij laat het 

niet eens weten. Die zal er niet ?ned
ü n t o iJK* Daar.J°m1t rottigheid va?. Ik ontsla hem onmiddellijj^
iedereen snapt dat aanwezigheid strikt 
vereist wordt. Wat mij betreft: volgende 
week zult u me helaas niet te zien krij-
gen. Ik moet naar een banket, pardon, 
een symp0Sium> in het buitenland."

Erwin Penning
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G.U.T. staat voor Gents Universitair 
Toneel. Bestaat hoofdzakelijk uit tra-
ditie en bleef bestaan door de subsi-
dies.
dit jaar werd een en ander grondiger 
aangapakt en verheft GUT zich boven 
het amateuristisch geklungel, (nadruk 
ligt op het geklungel).
De bedoeling is nu : De studenten die 
daar interesse voor hebben kennis te 
laten maken met toneel, met het akte- 
ren, met het beuegen op scene.
De bedoelingen met GUT van de mensen 
van GUT zijn soms heel anders maar dat 
doet er ueinig toe.
Je vraagt je af : hoeft dat nau eigen-
lijk binnen de Unief. Nee, natuurlijk 
niet, in die zin dat uiteindelijk niets 
hoeft. Maar het is een mogelijkheid 
die geboden uordt aan studenten en 
(anders)denkenden. En het is een van 
de zovele mogelijkheden omstudenten 
met hun lamme kont van de grond te ha-
len. Niet jouu kont natuurlijk.
Uat ik bedoel met van de grond halen, 
kan jo merken aan de keuze van de re-
gisseur en aan de oefenteksten. De re-
gisseur is A. Van Malderen. Liep kon- 
servatorium, heeft gewerkt in een NTG- 
uorkshop (flink tegengewerkt door J. 
Demets), onder leiding van Tone Brulin 
en Frans Marijnen, die zelf sen leer-
ling uas van Grotovski, groot theater- 
denker en uiens ideeën werden toege-
past in die NTG-workshop (gedemodeerd 
woord overigens). Hij is zelf leerling 
van Barba, en de oefeningen die binnen 
GUT gegeven worden, komen uit die gees-
ten.
Zoals je op de foto, geleverd door Fo- 
toklas, kan zien, gebeurt niet onmiddel 
lijk uat je op een toneelrepetitie zou 
verwachten. De meeste van die oefenin-
gen zijn erop gericht om de uervelkolon 
terug als expressiemiddel bruikbaar te 
maken.
Als je zelf zou geïnteresseerd zijn, 
kom dan dinsdag en donderdag naar de 
Rabotstraat 40-42, 20 h.(Gravenkasteel 
naar Burgstraat, einde Burgstraat 
rechtsaf). Zorg voor een matje om op 
te liggen, losse en vooral warme kle-
ding, gymschoenen.

Gelieve er wel op te letten dat ik 
geen massa's volk wens te ronselen.
Het is absoluut noodzakelijk dat een 
coherente groep gevormd uordt en dat 
kan niet met honderd mensen.

De teksten zijn uiteraard van Brecht. 
(o.a, "Het leven van Galilei").

G.U.S.T. staat voor Gents Universitair 
Straat(T)heater voor diegenen die ons nog niet 
zouden kennen spijts onze grote populariteit. 
Studenten die theater op straat willen breng-
en,wat is dat voor iets ?
Eerst moet ik je wel vertellen dat Gust zeker 
niet alleen op straat speelt.  Dit jaar hebben 
we al twee stukjes in elkaar geïmproviseerd 
en gediscussieerd,maar die werden telkens in 
auditoria opgevoerd en ze waren ook qua op-
zet voor dergelijke ruimtes bedoeld. Dus 
straattheater dat niet op straat komt ? Toch 
niet, want zowel in het verleden(75-76) als  
in de toekomst kon en zal men Gust op straat  
kunnen zien. Ik wil alleen aanduiden dat het 
niet perse op straat hoeft, ondanks onze 
naam. Gust dient gesitueerd in een groter 
kader van theatertendenzen en experimenten 
waarbij naar een nieuw publiek en nieuwe funk- 
t i e  voor het theater gezocht wordt. Wij maken 
dus geen tehater voor een klassieke theater-
zaal met het 5% theaterpubliek dat zich een 
keer een avondje op niveau komt vermaken.
NEE! We brengen theater naar de mensen toe, 
in de ruimtes die voor hen vertrouwd zijn 
(nals auditoria voor studente))en met onder-
werpen die aansluiten bij hetgeen waarmee ze 
bezig zijn(zoals de actie tegen Decroo of de 
werkloosheid vorig jaar). Daarom vind ik het 
ze lf  belangrijk dat Gust werkt in het ruimer 
kader van een actie of een actiegroep. Ik be-
doel hiermee niet dat Gust een onderdeel moet 
worden van één of andere actiegroep,maar wel 
dat elk stuk in het kader van één of andere 
actie moet zitten.
Concreet: als je een stuk brengt over één of 
andere probleemsituatie of gewoon een stuk 
dat ons systeem aanvalt, dan heb je naar mijn 
mening niets bereikt. Hoogstens heb je dan het 
publiek doen inzien dat er iets fout gaat(maar 
meestal zijn het reeds overtuigden)en inzicht 
kan je beter via andere media(krant,pamflet, 
boek,film) verwerven. Daarenboven is inzicht 
zonder een zicht op concrete actiemogelijkhe-
den en wegen naar verandering zeer frustrerend. 
Dit is een wenk naar onze"actieve"studentenbe- 
volking die ons in a l ler le i  drukwerk dingen 
duidelijk maakt zonder...
Wij zijn oververzadigd met informatie tot op 
de rand van de zelfmoord wegens onze impotentie 
tot daden! Ondanks al het gelul over een socia-
l is t ische  maatschappij(een paradijs waar ik
ook zou willen leven) is er nog geen jota 
aan ons wraakroepend univ.systeem-de situatie  
waarin wij nu concreet leven-veranderd. Wij 
kunnen onze onmacht wel in schrijven afreageren 
-je zou het bijna therapeutisch schrijven-noe- 
men,waarschijnlijk tot grote ergernis van vele 
"actieveli ngen"
0K,ik ben afgedwaald. Gust zal hier misschien 
weinig aan veranderen. Het zoekt alleen andere 
wegen, waarbij de ludieke/speelse inbreng in 
acties van groot belang is .  Hoe dikwijls werd 
een welwillende gehoor dat de moeite deed om 
een meeting bij te wonen,niet tot het uiterste 
getergd door sprekers die er geen benul van 
hebben wat een marteling het is om naar hen te 
luisteren-of van überhaupt alleen te luisteren.
Op dit vlak moeten ze voor vele proffen niet 
onderdoen.
Een tweede belangrijk punt voor Gust is de ruim-
te waarin ze spelen. Het publiek komt dus niet 
naar hun theaterruimte, maar z ij  gaan zelf  het 
publiek opzoeken in hun eigen omgeving. Straks 
gaan we weer de straat op om mensen aan te 
sporen naar de speelgoedbeurs van Oxfam te gaan. 
Hoe dat zal gebeuren moet nog uitgemaakt;maar 
één belangrijke vraag ter overweging:is de straat 
nog een ruimte van de mensen,en meer bepaald 
de voetgangers en fietsers-vrijwel de enigen die 
wij kunnen bereiken ?
Als je z ie t  hoe argwanend en bang ze zijn om op 
straat te blijven staan kijken,hoe repressief 
het optreden van de polit ie  i s ,  enz.. .,dan krijg 
je de indruk dat de straat alleen dient voor 
het verkeer en iedere andere ac t iv i te i t  daar ge-
weerd wordt. Elk in zijn eigen huisje . . .
Een probleem niet alleen voor Gust !
Ik wil besluiten met een oproep tot a l le  belang-
stellenden voor Gust. Kom af. Zie de affiches 
aan de Brug en de Overpoort. Tot nu toe was het 
de donderdag om 20.00 h, maar dat kan veranderen. 
De samenkomsten zijn bijna alt ijd  in Visserij 167
Kontaktadres : P ij ls traat ,24 

9000 GENT.

K K -TONEEL ORGANISEERT............. .

HET TROJAANSE PAARD KOMT NAAR GENT MET 

DE PREMIERE VAN HUN nieuue STUK:

ONTWAAK, v e r w o r p e n e n
DER AARDE,

M a a r  n i e t  a l l e m a a l
TEGELIJK !!!
Het is eindelijk zov/er.Het Trojaanse 
Paard heeft een nieuue produktie.De 
meeste gentse aktievelingen kenden 
"hoe eerder hoe beter zei de uerkman, 
en hij dankte zijn baas af"uaarschijn- 
lijk gedeeltelijk van buiten,van de 
vele optredens op benefietavonden, 
strijd-avonden,stakingen,akties .. .

Een en ander had te maken met het feit 
dat het TRojaanse Paard een amateur- 
groep uas,uaar alle spelers zich 
slechts konden vrijmaken na hun uerk- 
uren.Vanaf oktober '76 uerd er echter 
gestart met een professionele groep 
van 7 spelers die full time uerkten 
aan deze nieuue produktie.
Het stuk handelt over de huidige 
situatie in de arbeidersbeueging,met 
name over het politiek en syndikaal 
reformisme.
In het stuk vragen uij ons af of het 
reformisme nog uel een politiek voert 
die in het belang van de uerkende 
mensen is,Moeten zij doorgaan met 
alleen maar onderhandelingen rond de 
groene tafel,of moeten zij opnieuu 
de strijd van de mensen aan de basis 
stimuleren ?
Een vraag uaarover uij graag met u aan 
de hand van de voorstelling diskussie- 
ren.
Er uerd tevens gepoogd een boeiend 
spel op te bouuen,dat enigszins 
afstapt van het klassieke patroon 
in het politiek teater ( arbeider 
met pet en gerolde sigaret tegenover 
baas met hoge hoed en sigaar j,en ook 
op groteske uijze situaties uit het 
leven uil uitbeelden.
Uaar gaat dit alles door ?

ZUARTE ZAAL,akademiestraat 2 Gent
VRIJDAG 10,DONDERDAG 16 en VRIJDAG 17 
DECEMBER,telkens om KUART OVER ACHT.

ALLEN DAARHEEN...maar niet allen 
tegelijk...

k/(
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Uit mijn rusten is een tak genomen 

een vervolgverhaal Jat hulpeloos vertrokken is 

want hulp is aangevallen worden *

wist je dat de stoelen zelf gaan zitten 

alleen al om ons het uitzicht te belemmeren ? 

verder dan het verlangen wordt mijn bloed 

gebruikt om een postzegel te plakken 

de brief die zonderling en zonder schip 

de oever nu ligt aan te kijken

mijn handen rijper dan de appel 

die valt om te verdwijnen.

KOEBEL KOEBEL P0EZIE PROZA INTERVIEUUS INFORMATIE

KOEBEL geeft al vijf jaar poëzie en proza uit van uereldfiguren naast 
volslagen onbekenden. Je kan erbij zijn ; het adres is : kattenberg 
nr.18 te Gent. Kijk eens een koebel in(universitaire boekhandel),er 
zitten ook lekkere intervieus tussen. Vergeet in december niet naar 
onze koebel-avond te komen, blandijn, je ziet nog uel affiches .

K  Ksteltzich

FOTOKLASfl
Iedere woensdagavond_om 20h(stipt) 
op de tuBede verdieping in hst 
Studentenhuis (BRUG) is Sr F0T0- 
KLAS.
Mensen die zich interesseren voor 
fotografie, zijn altijd uelkom.
Enige vereiste is het bezitten van 
(gelijk uelk) fototoestel (de rest 
leert ge en krijgt ge).
Het programma bestaat erin de nieuu- 
komers het ontwikkelen van filmpjes 
en het afdrukken van foto's bij te 
leren. Daarnaast uordt naar een ten* 
toonstelling toe geuerkt onder het 
motto "SEKUENSEN" .
Verdere informatie op afgesproken 
Uur, plaats en dag .

3

L



umg DE FILHARMONIE VAN GENT

Er kan aan gedacht uorden optredens 
te doen bvb.in de universitaire 
restaurants,ter gelegenheid van het 
in de laatste ueek van januari plaats-
grijpende Vlle INTERNATIONAAL MIXED- 
MEDIA FESTIVAL ( een der belangrijk-
ste UMG manifestaties en zeker de 
belangrijkste avant-garde muziekmani-
festatie hier ten lande) 
ook kan op meetings uorden gespeeld, 
eventueel zelfs op officiële plech-
tigheden,zoals de 'uijding' der 
doctores honoris causa in de univer-
sitaire Aula...
In elk geval zijn dit zaken die door 
de groep zelf dienen te uorden be-
slist. Geenszins zijn ze alsdusdanig 
inherent aan het initiatief.

Kortom,iedereen is uelkom! Voorlopig 
repeteren ue uekelijks in het lokaal 
op de tueede verdieping van het stu-
dentenhuis (BRUG,St-Pietersnieuustr.
45 ) .Tot in december liggen de data 
uaarop gespeeld uordt nu reeds vast. 
dinsdag 30 november 20 uur, 
maandag 6 december 20 uur.(St-Niklaas) 
dinsdag 14 december 20 uur.
Alle verdere inlichtingen kunnen 
steeds bekomen uorden op het sekreta- 
riaat van de Universitaire Muziek- 
klub Gent,het adres is nog steeds: 
Posteernestraat 2 9000 Gent.Meestal 
tref je er uel iemand aan.Iedereen 
is er op de hoogte.Ook telefonies 
kan je terecht:tel.23.80.89.

Andere aktiviteiten uaarin dit jaar 
in het UMG duchtig geuerkt uordt 
zijn o.m. vormingsaktiviteiten m.b.t. 
instrumentenbouu,elektroniese muziek 
kreatief musiceren,uitbouu informa-
tiecentrum over avant-garde en alter-
natieve muziek.Ue kunnen o.m. beschik-
ken over een kollektie bandopnames 
die ver de duizend overschrijd.Oe 
kan ook terplaatse kopijen maken van 
uat je interessert.
Ook een uitgebreide verzameling parti-
turen van zouat overal ter uereld 
ligt ter inzage.
Voorts is ar de hoofdbrok van de 
U.M.G.-aktiviteiten,nml.de inrich-
ting van koncerten en muziekmanifes-
taties.
Op donderdag 2 december richten ue 
ism.BRT en IPEM een koncert in dat 
doorgaat in de zuarte zaal van de 
akademie voor schone kunsten (aka- 
demiestraat 2 Gent) met de grote 
franse groep La Petite Compagnie" 
o.l.v. Maguy Lovano.Dit koncert is 
gratis toegankelijk.
Verder is er op 20 januari,in een 
nader te bepalen zaal,een koncert met 
het duo "Fusion".Een programma vnl. 
gecentreerd rond het slaguerk in de 
eigentijdse muziek.De maand januari 
uordt dan afgesloten met het Vlle 
INTERNATIONAAL MIXED-MEDIA FESTIVAL 
waarvan de manifestaties beginnen 
op 25 januari en voortduren tot met 
28 januari januari «Traditiegetrouw 
in de Zuarte Zaal voor de Akademie.
Het uordt een groots gebeuren I 
Ook hiervoor echter hebben ue nood 
aan medeuerkers.Dit is een oproep.JÊ
Godfried-Uillem Raas.

dramatische ekspressie

Het is immers o.m. ook de bedoeling 
zoveel mogelijk « tukken en projekten 
door mensen van het orkest zelf voor 
het orkest te laten u it ue rk en  en 
k oncipieren.Ook s tu kken van Gavin 
B r y a r s , D e t o n l ,L ac he rt ,U ol ff ,C ar de u, ., 
behoren tot de reale m og el ij kh ed en  
en opties.
Uat de doelstellingen en de plannen 
betreft,kan gezegd worden dat deze in 
eerste plaats in de groep zalf gelegen 
zijn.Het is eindelijk eens een aktie- 
ve en participatieve manier om geïnte-
resseerden met een alternatieve manier 
van musiceren en daardoorheen met een 
progressieve vorm van kultuurschep- 
ping vertrouud te maken.Voorts wordt 
de aanzet gegeven tot het ontuikkelen 
van adekuate technieken voor de zuiver 
sonore vorm van non—verbale ekspres- 
sie.Hierdoor kunnen kreatieve moge-
lijkheden uorden geschapen en vrij-
gemaakt uit de kluisters van de kon- 
ditioneringsduang.
Uat er naar buiten toe met het orkest 
kan uorden gedaan,dat hangt natuur-
lijk af van de keuze terzake binnen 
de FILHARMONIE zeif.Mogelijkheden 
zijn er,niet in het minst door de or- 
ganisatoriese infrastruktuur van het 
UMG,te over.

terst  wil ik kort proberen uit te leggen wet 
we aan het doen zijn en wat er gepland is.
Dan wil ik er een vis ie  op geven, hoewel die 
vis ie  nog zeer rudimentair is en verder ont-
wikkeld wordt.
In fe ite zijn we ons aan het amuseren met een 
aantal drama-en speltechnieken die ik zo ge-
varieerd mogelijk wil houden. Elementaire 
stem- en bewegingsoefeningen, situatiespelle-  
t jes ,  Inspringspel, zintuigtraining enz.. .  
Tussendoor wordt er nog gepraat-evaluatie als 
je het wil. De begeleider brengt het materiaal 
aan, voor de rest is hij ofwel observator of-
wel I1d van de groep z e l f ,  beide aanpakken 
wordt uitgetest. Ook de overigen kunnen mate-
riaal aanbrengen als ze dat hebben. Alles gaat 
er dus los aan toe. Verder zijn er nog snel- 
sessles gepland volgens het stramien van Inter- 
Action.(1)
Bedoeling is een aantal tekorten in onze opvoe-
ding en leefwijze te ontdekken of scherper te 
stellen. Hoezeer wij gereduceerd zijn tot passie-
ve praat- en kijkdieren of consumerende robotten, 
of een stel hersens dat door de rest van het 
lichaam in leven wordt gehouden en verplaatst. 
Deze verarming is een essentieel onderdeel van 
de vervreemding en z i t  dus in een maatschappij- 
kader. Ik voel me echter nog niet in staat om 
dit theoretisch uit te werken en het hoeft voor 
mij ook nog niet. Hoofdmotivatie b l i j f t  plezier 
en participatie, samen experimenteren en zoeken 
naar mogelijkheden en inzichten op een andere 
manier dan de praat- & kijkmanier(ofte lees-  
en schrijfmethode).
Daarom hou ik op met dit geschrijf en ju l l ie  
met je gelees.
Kom eens af: dinsdagavond 20.00 h Visserij 167. 
(ook affiches) .

(1)Paul De Bruyne.Het theater van Inter-Action 
(thesis Germ.fiTT7'5-7é) -------------------

Kontaktadres: Pi j 1 s traa t , 24 
9000 GENT

met
worden steeds

De Mol richt filmvertoningen in (in afwachting van een 
eigen zaal) in de auditoria van Blandijnberg, de Akadenie- 
raadszaal, zaal 3 van Studio Skoop. Ben projekt bestaat 
om over te gaan tot filmvertoningen met mobiel karakter : 
op scholen, in wijken, op bedrijven, tijdens akties, in 
buurthuizen, op straat. De films die we tonen worden 
gekozen in funktie van hun bruikbaarheid voor de klassen-
strijd in België, of in funktie van de solidariteit 
elders gevoerde sociale strijd. De projekties 
gevolgd door een debat.
Film in deze maatschappij, is in de 
eerste plaats een zaak van winst maken, 
ook in België waar de staat (de beide 
ministeries voor Kuituur) de privé- 
industrie een handje toesteekt.
De winst wordt genaakt op de rug van 
onderbetaald personeel en uitgebuite 
konsumenten, winst die gaat naar indi-
viduen die films produceren ten voor-
dele van zichzelf en niet van de ge-
meenschap.
Het spreekt vanzelf dat in films die 
door kapitalisten gemaakt warden geen 
ideeën voorkomen die schadelijk zouden 
zijn voor het bestaan van het kapi- 
talisne. In die optiek is film, 
zoals cm het even welke vorm van kui-
tuur niet neutraal, maar duidelijk 
politiek gebonden.
Cta de strijd tegen het kapitalisme op 
alle fronten te voeren is het belang-
rijk dat in die strijd alle media 
warden gebruikt en dat ook het mono-
polie van het kapitalisme op het vlak 
van de filmkultuur ongedaan wordt ge-
maakt.
Doel van een strijdbare filmkultuur 
is in de eerste plaats vorming, in-
zicht en aktie stimuleren bij het 
publiek. Qn die aktie doeltreffend 
te voeren moet zowel op het vlak van 
de produktie als distributie gewerkt 
warden. Beide warden door de burgerij 
kunstmatig van elkaar gescheiden.
OP het niveau van de distributie 
betekent dat de uitbouw van een alter- 
03bief circuit dat naast het projek- 
teren van films in jeugdclubs, buurt-
huizen, bedrijven, scholen en tijdens 
akties in fabrieken, ook de inrichting 
van eigen zalen omvat. In eigen 
zalen kunnen de makers van anti-kapi- 
talistische en anti-imperialistische 
films kontrole verkrijgen over de op-
brengst van hun films. De winst die 
De Mol zal maken gaat integraal naar 
een prcoduktiefonds dat dient voor de 
financiering van films over en in

• van de sociale strijd in Belgïe.
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ime ►Diversiteit

"Pantomime is het gevecht van de mens 
met de stilte,op zo'n manier dat de 
stilte welsprekender uordt dan alle 
redevoeringen"(M.Mare eau),
De mime is gegroeid uit de edele kunst 
van de dans. De mime ga^t arm in arm 
met het ballet, reikt de hand aan het 
theater, vrijt met de kinematografie 
en knipoogt met het cirkus Bn de akro- 
batiek.
Hiarmea uil da KK groep MUG zich bezig-
houden. Om dit zo goed mogelijk te 
doen zouden^ue de initiatie in de 
klassieke mime graag aanvullen met an-
dere vormen van beweging (primitieve 
dansen, ballet, stepdansen,..) en an-
dere aspekten van de mime zoals de 
grimmage. Dit alles eventueel in sa-
menwerking met de nieuwe KK groep 
Dramatische Expressie .
Dit zijn onze plannen voor na nieuu- 
jaar. Voorlopig is er dus alleen ini-
tiatie in de klassieke mime. Dit elke 
donderdagavond van 20 tot 22u, in het aan klankproduktiemogelijkheden zou
Sabbattini theater, Lange Seenstraat 8 °Pbouusn fn overeenstemming met
P «  4- T ___I ___. » . .   ̂ s ï n o n a n ^  P i  ol / o o v n r o o o ï  o u o  heshGent. Iedereen is'uitgenodigd om met 
ons deze initiatie te komen beleven.
Inlichtingen : elke donderdag tussen 
20 en 22u, Lange Steenstraat 8 ,

J

zijn specifieke expressieve behoef-
ten.Uie dan ook zelf een instrument 
zou uillan bouuen,akoesties,elek- 
tronies of beide gekombineerd,kan 
daarbij beroep doen op de mogelijk-
heden van het UMG-sekretariaat.
Uij beschikken over heel uat infor-
matie, teohniese-,praktische,en we-
tenschappelijke,die terzake vaak 
onontbeerlijk kan zijn.
Voel je niks voor al dat gedoe met 
instrumenten en klankobjekten,of 
meen ja dat dat allerhande (bv.trans-
port) problem en voor je schept,dan 
nog kan je voluaardig aan de 'FIL-
HARMONIE VAN GENT' deelnemen,nml. 
met gebruikmaking' van je STEM f ! 
Zingen,zeker niet volgens de klas-
sieke normen,hoef je er niet nood-
zakelijk te doen.3e kan er alle 
akoestiese mogelijkheden van je 
hele lichaam bij tepas brengen en 
deze tevens verder ontuikkelen. 
Prakties gezien uerken ue voor ver-
schillende stukken en projekten, 
onderverdeeld in verschillende 
orkestrale sekties.Zoals het een echt 
filharmonies orkest betaamt overi-
gens.Zo is er een snaren-sektie,op 
dit ogenblik bestaande uit viool, 
cello,bas,gitaar,piano-kader,bala-
laika, koto, een blaas-sektie,uaarin 
tans trompet,akkordeon,harmonium, 
sopraan-,alt-,tenor-blokfluit,okari- 
nas,klarinet,trombone vertegen-
woordigd zijn,een slaguerk-sektie 
uaarin één speler trom,triangels, 
uoodblock,flexatone,claves e.d.m. 
bespeelt en last but not least een 
vokale sektie.
De klasse- en statusonderscheiden 
die in alle klassieke orkesten be- 
staanjhebben ue echter niét mee over-
genomen zodat hier elke speler zijns 
gelijke waarde is.
Up uât ue precies spelen is bezwaar-
lijk zomaar een etiket te plakken.
In elk geval gaat het om levende 
muziek.Verder zijn er aanknopings-
punten met de avant—garde muziek, 
da free-jazz,de muzikale parodie 
(het Porthsmouth-symphonia element) 
de vrije improvisatie en haar aigen 
technieken,de conceptual maar 
evenzeer mat de harmonie en fanfare. 
Tijdens de eerste tuee repetities 
die nu pas achter de rug zijn uer— 
den zo o.m. volgende stukken inge-
speeld en getest:
"Symphony" van Brian Harris (een 
engelse komponist van het Scratch- 
orchestra)
"Sapporo"van de Uapanees Toshi Ichya- 
nagi
"Uhoopee!" van Allan Brett (eveneens 
een Scratch-er)
"Simfonie nR.I " van Godfried-Uillem 
Rees (uit de Logos werkgroep)
"Tempi" van Ladislav Kupkovic ( een 
Tchechische environementele kompo-
nist)
Ook uerken een aantal ieden van het 
orkest momenteel aan een speciale 
versie van ons zo geliefde nationale 
hymne "de Brabançonne",en mogelijks 
komt er ook een nieuwe revolutio-
naire zetting van de Internationale.
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Uiteindelijk is hst er dus toch van 
gekomen... Ook Gent heeft nu zijn 
eigen filharmonisch orksst | Dit 
keer niet zo'n reeds bij voorbaat 
verroest en aftands pandjesjasjes-
d ra ge ra orksst,zoals in Antusrpen 
en zoals het Nationaal Orkest van 
Belgis doch een nieuue voor elkeen 
t oe ga nkelijke formatie die zowel 
qua opzet en s amenstelling als qua 
p rogrammatic wars staat van het 
klassieke k o n c e r t g e d o e .
Heb je nog ergens een instrument 
liggen ? Een fluitje-van-een-cent, 
een akkordeon,trompet,ouue viool, 
trommel ? Of heb je niets daarvan, 
alleen maar aen hoop lege flessen, 
conserveblikken,veertjes en een 
kapotte transistorradio,om het even 
eigenlijk.Breng het spul mee ,je 
zult verbaasd staan hoeveel muziek 
er nog uel mee te maken valt.
Van muziek in de techniese zon,hoef 
je anders uerkelijk geen kaas gege-
ten te hebben.Het enige uat nodig 
is,is een bereidheid om je kreatie-
ve mogelijkheden verder te ontuikke-
len en/of te verkennen.
Doorheen de ervaringen die ue als 
orkestgroep zullen opdoen uordt er 
onder meer naar gestreeft dat ieder-
een voor zichzelf een zoveel moge-
lijk door hemzelf bepaald arsenaal



Naar verluidt zou Tindemans het plan op- 
gBvat hebben om alle werkloze jongeren 
verplicht te uerk te stellen in de socia-
le sector (Speet.13 nov.). De werkloos-
heidsvergoeding zou behouden blijven.
Dit alles komt mij over als het positief-
ste voorstel dat ooit in de Wetstraat 
geformuleerd werd,ware het niet dat men 
deze hulp aan de sociale sector VERPLICHT 
diende te stellen en ware het niet dat 
dit blijft gebeuren tegen een bezoldiging 
die gelijk blijft aan de werkloosheids-
vergoeding.
Dit zal trouwens weer een prachtige re-
den zijn voor de vakbonden om opnieuw 
te gaan tonen dat zij de belangen van de 
arbeider verdedigen.Dat de hoge vakbonds-
bonzen slechts zichzelf een bestaanszeker’ 
heid willen verschaffen en hun aandelen 
veilig stellen, dat weet ieder al. Spij-
tig is het echter wel voor de arbeider 
en nog spijtiger voor de militanten aan 
de basis,die nog niet schijnen te begrij-
pen dat zij slechts toegelaten worden 
het vooraf uitgedachte spelletje van bo-
ven mee te spelen.De 'S-centiem loonsver- 
hogingseis' schijnt hier wel inherent 
aan te zijn.
Wat mij vooral een zorg baart bij het 
toekennen van deze werkloosheidsvergoe-
ding is dat deze tewerkgestelden in prin-
cipe doppers blijven.Met andere woorden: 
ze blijven werkzoekenden en zullen dus 
enkel in de sociale sector werkzaam blij-
ven zolang er geen ander uerk voor han-
den is.HBt huidig personeelstekort zou 
dus slechts voor zekere tijd verholpen 
worden en wannneer het 1 in de economie 
weer draaiende wordt zal de sociale sec-
tor opnieyw met een gering aantal men-
sen moeten proberen zijn eigen boontjes 
te doppen.
Daarmee krijgt de sociale sector de fun-
ctie van vuilbak en worden tevens enkele 
positieve initiatieven,vb. dopperscomitée, 
gewoonweg in de grond geboordL 
Worden de regeerders bang dat de mensen 
te veel tijd zullen hebben om na te den-
ken?
Dit alles wijst er tevens op dat de so-
ciale sector nog steeds de belangstelling 
van de top niet wegdraagt en dat we door 
dit voorstel ons niet mogen laten verlei-
den een mentaliteitsverandering bij deze 
mensen vast te stellen.
Daarbij stel ik mij de vraag waarom dit 
verplicht dient gesteld te worden?
Is deze sector dan zo ontoegankelijk 
voor de gewone mens uit de straat? Of 
draagt het sociale geen belangstelling 
meer weg bij de mens?
Ik zou beide vragen willen beamen.Wat 
het eerste betrsftswe leven in de maat-
schappij van de wetten.Alles wordt zo-
danig geregeerd en geregulariseerd door 
wetten dat het individu nog weinig per-
soonlijke bijdragen kan leveren .In de 
sociale sector hebben bvb. vele privé- 
initiatieven te kampen met de normen 
die gesteld worden door kinderuelzijn. 
Wanneer gij trouwens bvb. een school 
wilt starten met niet-autoritaire prin-
cipes ,dan wordt dit initiatief gewoon-
weg onmogelijk gemaakt wegens de leer- 
plandoelstellingen gegeven door het 
ministerie van onderwijs.Financieel is 
dit ook een onmogelijke zaak ,wanneer 
de ouders niet voor de school betalen.
Zo komt het wel dat in de meeste anti- 
autoritaire crèches in Duitsland de 
bevolking voor een groot deel uit de 
middenklasse komt.
Dat de wetten gemaakt zijn ten dienste 
van de gemeenschap is reeds een oud 
verhaal en zo leugenachtig als deze me-, 
ning reeds de omloop doet.De wet heeft 
noch een ordenende,noch een preventieve, 
noch een creatieve functie;haar enige 
functie is die van repressie,die alle 
verantwoordelijkheid aan het individu 
ontneemt en ervan uitgaat dat elke mens 
dient geleid te worden.
Daarbij zou ik nog verder willen gaan 
en de 'wet' als gegeven in vraag willen 
stellen..De wet vertoont een cumulatief 
karakter.De ene wet roept de andere op. 
'Doden is bij wet verboden'.Deze wet 
roept echter dimensies op{vrijwillige 
doodslag,voorbedachte rade,etc.Dm deze 
knoop door te hakken dient een zoge- 
maand onpartijdige Jury over beklaagde 
te oordelen.Deze jury staat gewoonlijk 
mijlenver van de leefwereld en van het 
geen gebeurd is met beklaagde.
Echter niet afgeweken:Wat ik wilde zeggen 
ie dat de wettenformulering de sociale 
sector geïnstitutionaliseerd heeft en 
maakt derwijze het voor het individu ón-
mogelijk zich toegang tot deze sociale 
sector te verschaffen.
Daarenboven durf ik de tweede stelling 
b e a m e n ,nl.dat het individu geen belang-
stelling meer heeft voor het sociale.
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De kapitalistische filosofie,waardoor 
wij allen in meer of mindere mate beïn-
vloed worden,stelt immers andere waarden 
op de voorgrond,die meer gericht zijn 
op het welslagen van het individu dan 
het goed functioneren van de gemeenschap. 
De primaire voorwaarde voor dit mense-
lijke individuele geluk is de 'ECONOMI-
SCHE factor'.Het arbeidsloon wordt niet 
gezien in functie van een meerwaardige 
arbeidskracht,maar gezien in functie 
van 'eigen welvaart'.Het geld wordt dus 
gezien als middel,als handelswaar,voor 
het verschaffen van goederen.Dit is geen 
nieuwe stelling:reeds Marx had dit vast-
gesteld ,maar wat Marx niet had vastge-
steld is dat hij evenzeer gedomineerd 
werd door het kapitalisme.
De kapitalistische filosofie vertrok 
vanuit de economie en stelde 'zijn eco-
nomie’ als basisvoorwaarde voor het 
'zogenaamd menselijk geluk'.Zo is bij ons 
het denkbeeld ontstaan dat de economie 
belangrijk is.Marx heeft de bovenbouw 
onderschat en vooral zijn eigen boven-
bouw.De oplossing van alle ongeregeldhe-
den ziet hij immers in de afschaffing 
van de economische uitbuiting.
DE idee klopt als een bus,en is inderdaad 
juist vanuit een kapitalistische georga-
niseerde maatschappij.
Uie heeft echter beweert dat het econo-
mische het belangrijkste is in een maat-
schappij?
Ik bedoel ditsMarx heeft een perfecte 
analyse gemaakt,maar het zou eenzijdig 
zijn om zich enkel met deze dimensie 
bezig te houden.
In deze context zou ik willen er op wij-
zen dat sociale gelijkheid niet gelijk 
is aan economische gelijkheid.
Economische gelijkheid is slechts een 
deelaspect van sociale gelijkheid.
Een gelijkschakeling van alle lonen ,een 
zelfbeheer vormt één aspect van het soci-
ale.Sociale gelijkheid speelt zich af 
op het gebied van de interrelaties tus-
sen de individuen.
Met mijn gesublimeerde zorg voor het so-
ciale uil ik het even illustreren. 
Economie,als basispremisse,werkt als een 
discriminerende factor tussen productie- 
ven en niet productieven.
Door de afschaffing van de uitgebuite 
klasse zal er een sociale gelijkheid ont-
staan tussen de productieven,maar zal 
er geen sociale gelijkheid ontstaan tus-
sen de niet-productieven Bn productieven. 
Niet -productieven,zoals daar zijnsbejaar 
den,kunstenaars,gehandicapten,zieken, 
zwangere vrouwen,etc.
Een voorbeeld misschien nog om dit alles 
te illustreren:Uat een regering tegen-
woordig het meest interesseert is de 
munteenheid,het bruto-nationaal produkt 
en de handelsbalans.Alle andere slogans, 
zoals 'Uw problemen eisen bekwame mensen, 
omdat mensen belangrijk zijn,naar betere 
tijden' zijn enkel leuzen om een kiezers-
publiek te bedotten.Elke mens in de staat 
wordt dientengevolge enkel gezien in 
functie van het bereiken van deze doel-
stellingen.Daarom verdient de sociale 
sector ook geen belangstelling.Zij dragen 
immers niets bij tot de handhaving van 
de munt,het ten top drijven ven het nati-
onaal product,het in evenwicht houden 
van de handelsbalans.De nieuwe 'OPENBARE 
CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN' 
dienen tevens ook gezien te worden in dit 
kader.De niet in de gemeenteraad zetelen-
de politici zullen langs deze centra om 
toch op een sociaal aanvaardbare manier 
hun zakken kunnen vullen.
Ware het daarom niet dat wij in een be-
schaafd land leefden ,dan schoten wij nog 
alle niet-productieven dood.
Daarom zullen wij met Ben economische ge-
lijkheid niet veel oplossen,of slechts 
datgene oplossen wat ten gunste is van 
een productieve klasse.
Niettemin zou het kortzichtig en gevaar-
lijk zijn het belang van het economische 
te minimaliseren.De grote fout van velen 
is dat zij het kapitalisme onderschatten, 
Het kapitalisme heeft echter vele insti-
tuties ontworpen en tevens heeft zij die 
in handen genomen/Nemen we nu de school, 
het gerecht,het gezin,de kerk:overal 
vinden wij er de kapitalistische tendens 
in terug.Een afbraak van deze institu-
ties moet dan ook een strijd worden, 
die niet aan het oog mag voorbijgezien 
worden.Een tweede strijd die even belang-
rijk is de strijd tegen de uitbuitenden. 
Een derde strijd zal de strijd moeten 
zijn van de morele revolutie,Want zoals 
men geen marathon-loper wordt door een 
training aan te trekken,zo wordt men ook 
geen vrij mens door de vrijheid te krij» 
gen.
Het is dus nodig dat wanneer wij een 
nieuwe maatschappij-uillen instellen, 
wij oog zullen moeten hebben voor de 
verschillende dimensies die aan een mens 
verbonden zijn.Vertrekkend vanuit de eco-
nomie zullen wij verder moeten gaan zoe-
ken naar andere dimensies,die wij momen-
teel nog heel moeilijk kunnen zien,enkel 
door de gedetermineerdheid van onze 
kapitalistisch ingestelde filosofie.

STUDIUM GENERALE
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dr. A. Bonte : "Het probleem van de 
werkloze afgestudeerden en numerus 
clausus."
Samenvatting.
Dr.Bonte startte onmiddellijk met 
het geruststellen van de ingenieurs- 
sturlenten wat hun kansen als toe-
komstig e werkzoekenden betreft : de 
arbeidsmarkt blijft voor hen guns-
tig. Voor de meeste andere richtin-
gen echter groeit het aantal uni-
versitair gediplomeerde werkzoeken-
den voortdurend aan. Maatregelen 
voor een numerus clausus ofte stu-
dentenstop zijn reeds getroffen voor 
enkele niet-universitaire hogere 
studies, en dreigen in de toekomst 
uitgebreid te worden.
In feite zou vooreerst van ouders 
en kandidaat-studenten een andere 
ingesteldheid moeten verwacht wor-
den bij het kiezen van een studie-
richting : men zou meer aandacht 
moeten schenken aan de kansen om la-
ter het beroep te kunnen uitoefenen 
waarvoor men wil gaan studeren. 
Anderzijds blijkt duidelijk uit de 
statistieken dat, naarmate jongeren 
verder studeren, hun kansen op werk-
loosheid afnemen : heeft een uni-
versitair 1 kans om werkloos te wor-
den, dan stijgen de kansen op werk-
loosheid tot 2 voor de gediplomeer-
de van het hoger niet-universitair 
onderwijs, tot 3 voor wie het stu-
deren staakt na sekundair onderwijs 
en tot 4 voor uie na lager onderwijs 
als ongeschoold arbeider het beroeps-
leven instapt. Nochtans blijkt dat 
goede elementen altijd doorbreken.
In 1914 werd de wet op de leerplicht 
goedgekeurd. De invoering liet ech-
ter op zich wachten tot na de eerste 
wereldoorlog , in 1921. Sindsdien 
wordt het scholingspeil steeds ho-
ger, zodat er nu reeds op 5 jonge-
ren 1 i8 met een diploma van hoger 
onderwijs. Onze maatschappij past 
zich voortdurend aan deze evolutie 
aan : naarmate klassieke werkter- 
reiean verzadigd raken (en soms 
inkrimpen), gaat de gediplomeerde 
nieuw gebisd verkennen. Een logisch 
gevolg van het hoger wordend scho-
lingspeil is tevens het optrekken 
van de diplomavereisten voor een 
bepaalde betrekking m.a.u. een de-
valuatie van het diploma in het al-
gemeen. Verder kan men onderscheid 
maken tussen 2 soorten opleiding: 
enerzijds de oplading tot vakspe-
cialisten (vb. diergeneeskunde), 
anderzijds die tot "generalisten", 
waarbij men een p'olyvalente basis-
vorming meekcijgt die meerdere werk-
terreinen openstelt. Deze laatste 
vorm van opleiding is bijna een 
noodzaak voor richtingen waarin men 
een snelle evolutie mag verwachten 
(vb. techniek).
Hierna gaf dr.Bonte een kort over-
zicht van de diverse universitaire 
studies en hun mogelijkheden tot 
tewerkstelling. Dringt zich nu, 
gezien deze problematiek, al dan 
niet een beperking van de studen-
tenaantallen op, die mogelijk is 
d.m.v.
1 een geplandB kontingentering
2 een numerus clausus ?
Tegen de kontingentering pleiten 
ontegensprekelijk de grove fouten-
marges (tot 20 %).
Uat een numerus clausus betreft 
(vooral dan voor opleidingen tot 
vakspecialisten) haalde dr.Bonte 
een aantal argumenten pro en con-
tra aan, waarmee in de aan gang 
zijnde diskus'sie druk geschermd 
wordt.

Pro argumenten zouden zijn :
1 beveiliging van de werkzekerheid 
van afgestudeerden

2 het voorkomen van een diploma- 
proletariaat

3 bezuiniging 
Contra :
1 een numerus clausus steunt op een 
misvatting van de rol van de unief: 
het is êjMi vakschool, maar haar
taak is veeleer "vorming" (ontkop-
peling studie-beroep)
2 het demokratisch recht op keuze 
van onderwijs

3 men geeft geen oplossing voor de 
uitgerangeerdan die in de kou blij-
ven staan
4 een numerus clausus zou uitgaan 
van een raming van de behoeften aan 
gediplomeerden op middellange ter-
mijn, een raming die nooit kan klop-
pen, Moot bepaalde richtingen (on-
derwijs en medische verzorging) is 
het begrip "omringing" zeer rela-
tief, en zijn de normen ervoor sterk 
tijdsgebonden. Bovendien blijkt
het een ^klassiek? fout te zijn het 
vermogen van de toekomstige maat-
schappij om gediplomeerden op te ne-
men, te onderschatten,
5 men houdt geen rekening met het 
aanpassingsvermogen van de mer» , e- 
nerzijds voortspruitend uit de ho-
ger vermelde ontkoppeling studie- 
beroep, anderzijds duidelijk blijkend 
uit een soort zelfregulatie van de 
studentenaantallen (bvb. in de rich-
ting scheikunde),
Uij kunnen konkluderen :
1 een numerus clausus kan enkel ver-
dedigd worden voor zeer duren en 
zeer gespecialiseerde opleidingen 
zoals bvb. diergeneeskunde, en dan 
nog enkel na een ernstige studie.
2 het alternatief ervoor kan een 
zeur realistische voorlichting zijn 
van kandidaat-studenten en hun ou-
ders.
3 deze laatsten zouden op een meer 
nuchtere basis hun studiekeuze 
moeten vastleggen. De unief zelf 
zou meer het aksent op algemene 
vorming kunnen leggen (ipv. spe- 
cialisten—opleiding) en meer belang 
hechten aan de persoonlijkheidsei-
genschappen van de student.
Op het programma van Studium Gene-
rale staat verder reeds vast : 
prof.KDe Clerck - Pogingen tot on-
derwijsvernieuwing aan de RUG.
Op 8 december te 14 h in de blauwe 
zaal, plateaustraat 22 ter stede.

Dirk Uittebroodt.

Carlos
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EEN REAKTIE OP HET INTERVIEUU MET 
PROF.KAREL DE CLERCK(Schamper 17)

Het feit dat prof.De Clerck zich aan-
sluit bij rektor DeUreker zal uel een 
woordspeling zijn van de Schamperre- 
daktie en niet van De Clerck zelf.
De Clerck is namelijk één van diê  
mensen die "vernieuuend" willen zijn 
vanwege de status,maar die zich op 
de vlakte houden van zodra hun enga-
gement hun positie eventueel misschien 
wel eens in gevaar zou kunnen brengen. 
Als het Centraal Bureau voorstellen 
doet zal hij die wel verdedigen als 
teoretisch concept maar wanneer hij 
de concrete toepassingen moet door-
drukken zwijgt hij in alle talen... 
Staaltjes daarvan geeft hij weg in 
de maandelijkse tragikomedie,opgevoerd 
in de FPPU,officieel genaamdtde fakul- 
teitsraad.Enkele voorbeelden,zomaar 
losweg gepikt uit het intervieuw. 
Dnderwiiskomissies.
0K,ze zijn er maar De Clerck laat het 
rustig gebeuren dat ze bij ons verwa-
terd is tot een maanden-aanslepend 
gezanik over de lengten van thesissen 
e.d.m. en dat ze stilaan synoniem 
aan het worden is van vergeethoek of 
de lange baan,voor belangrijke maar 
delikate (in proffenogen ) kwesties.
En waarom heeft hij die paritaire 
samenstelling niet verdedigd bij de 
samenstelling van de onderwijscomis- 
sie in zijn eigen fakulteit...?????? 
Introduktie.
Toen sommige proffen de goed-voorbe- 
reide studenten-plannen voor een de-
gelijk onthaal (achteraf een succes) 
van eerste kanners wilden dwarsbomen, 
bestond zijn enige steun erin met 
beschaafde stem op te merken dat de 
proffen alleen de academische sektor 
moeten voorstellen en de rest dus 
wel aan de studenten kon overgelaten 
worden.Uat onze heren natuurlijk niet 
deden omdat ze over hun onderwijs op 
20 (twintig) minuten uitgepraat waren. 
Pedagogische kwaliteiten van een kan- 
dldaat-rprof.
Toen wij hiernaar vroegen bij een re-
cente benoeming keken de proffen ver-
baasd."Hoe kan je zoiets meten,misschier 
met een examenles ?"...lachte een onzer 
PEDAGOGEN.De Clerck meende dat zo'n 
les wel ernstig zou kunnen genomen 
worden als voorstel.Uaarmee de zaak 
afgehandeld was en men naar 'n "zin-
voller" onderwerp kon overschakelen.
Het is niet mijn bedoeling De Clerck 
tot op de grond af te breken.In zijn 
eigen seminarie gebeuren een aantal 
zinnige experimenten uat bewijst dat 
hij met die problematiek begaan is 
en erover nadenkt (uat van de mees-
te proffen niet kan gezegd worden.)
Ue mogen echter niet uit het oog ver-
liezen dat de studenten zélf zullen 
moeten vechten voor onderwijsvernieuw-
ing. Het Centraal Bureau kan daarbij 
een hulpmiddel zijn maar zeker niet 
de deus ex machina die voorstellen 
formuleert welke "progressieve proffen" 
als De Clerck dan samen zullen verde-
digen en tot stand brengen.Dit beeld 
wil onze vriend echter ophangen en . 
juist daarin had ik Schamper graag wat 
kritischer gezien.

Sonja.

ZEG MANNEKES VAN DE SCHAMPER,

Het heeft nu al wel lang genoeg geduurd hé!
Ik schrijf niet rap een lezersbrief,maar nu z i t  
het mij toch wel tot  hier zulle. Niet dat ik 
tegen demokratie ben hoor, de macht aan het 
volk,en in het geval van Schamper: de macht 
aan de lezers!
Schamper is toch het blad van veréénigd links? 
Wel.waarom dan nog langer uiterst rechtse le-  
zersbrieven opnemen? Verleden jaar die Reinhoudt 
de Smedt-ik ken hem trouwens persoonlijk en kan 
ju l l ie  wel vertellen dat het een onuitstaanbaar 
pedant rechts klootje is-en dit jaar begint ene 
Stefan Coneyne vlaams-katoliek-verontruste ou-
ders ge‘inspireerd-1 inkshatende onzin te spuien, 
zo de traditie  voortzettend van de Smedt(wij 
zeggen altijd:Smedt,bolleke vet, bolleke stront, 
loopt er gans de markt mee rond!). Laat die 
rechtste gastjes hun brieven en grieven maar 
schrijven naar Alternatief, daar horen ze thuis! 
De plaats die u die twee sectaristen toemeet

in ons blad Schamper, 20u u beter gebruiken om 
de anti-sosjale kr is ispol i t ie k  van de reactio-
naire regering Tindemans, die poogt de krisis 
af te wentelen op de rug van de werkende be-
volking en studenten, en niet op de werkelijke 
schuldigen: de kapitalisten, waar onze rege- 
ringsmannen trouwens één voor één stromannen 
van zijn, om die politiek dus, aan te klagen 
en te verwerpen! Want, de revolutie is vlakbij 
en moet aangemoedigd worden, het morrend ver-
zet van de werkende klasse neemt steeds maar 
toe,wij,studenten moeten er onze historische  
taak in zien, de revolutie te stimuleren en 
ten allen prijze te verdedigen.
Ook zou Schamper artikels moeten publiceren 
van arbeiders en over hun arbeidssituatie,zo-
dat wij allen bewust worden van de noodzake-
lijke solidarite it  die er nodig is onder de 
mensen die het hart op de goede kant dragen, 
n l . : links.
Want samen staan we sterk en v ij f  vingers kun 
je één voor een kraken, maar een gebalde vuist 
niet. Laten we dus ook al le  linkse splinter-  
groepjes opdoeken en onderlinge kleine menings-
verschillen vergeten, om zo één groot sterk 
links, an ti -kapita l is t ies , anti- imperialist ies, 
anti-fasc is t ies ,an ti -sec tar is t ies  sos ia l is t ie s  
en unitaristies front te vormen.
En nu nog een laatste oproep aan al le  lezers 
van Schamper. Schamper is van ons en de re-
dacteurs hebben niet het recht Om zelf  te be-
sl issen dat er rechtste lezersbrieven in gepu-
bliceerd worden(voor dat slag wordt het t i jd -
schrift Alternatief in leven gehouden). Als 
we nu allemaal samen, elk afzonderlijk.een 
briefje schrijven naar de redakteurs van 
Schamper en daarin zeggen dat we niet gediend 
zijn met van die rechtse lezersbrieven en 
kroniekjes. Kant vergeet niet: SCHAMPER IS 
VAN ONS EN ER WORDT IN GEPUBLICEERD WAT WIJ 
WILLEN !!

Komaan kameraden,één in de strijd
Pjotr Beejensky

AGENDA
GEZOCHT
-en of ander links menselijk wezen, die 
jf dat op zoek is naar een huis of kamer, 
[k heb namelijk een half huisje ter be-
schikking tot plm. 1 april. Uie 625 fr. 
ier maand en een deel van de veruarmings- 
costen uil dragen, kan erin trekken, 
'ieubelen en alles uat nodig is staat er 
al, dus geen ekstra-kosten.
Geintresseerd ? Visserij 123, S.VAN RYSSEN 
af schrijven bureel blad nr. 238/§*7y&é3

FILM. .FILM.... FILM. .FILM,

DE MOL

2dec. 'La Cecilia'
aud. C -Blandijn.

6 dec. 'Ikonostasz'(Dinov§ Christov)
Bulgarije 73 
Academieraadszaal

7 dec. 'Dreams and Nightmares' (USA 75)
'Lucha Gbrera en Espana' (Frankr.

76)
Skoop 3

9 dec, 'Proces 1001 Camacho' (Frankr. 76) 
'Luttes Ouvrières en Espagne' 

(Frankr. 73)
Skoop 3

14 dec. 'Dood van een sanduichman'
(Robbe De Hert-België 73)

'De leeuu van Vlaanderen'
(OP. Coopman)(België 76)
Skoop 3

De toegangsprijs voor alle vertoningen 
bedraagt telkens 50 frank.Een steunkaart 
van de MOL/UFG kost 300 frank en laat je 
toe 12 vertoningen bij te uonen.

VOORUIT

ueek van 3 tot 9 december.
'De uilde aardbeien' van Ingmar Bergman 
om 16.05 u en 19u30

Deletto d'amore van Luigi Comencini 
om 14.00 U en 17.30 u en 21.00 uur.

STUDI0SK00P
ueek van 3 december tot 9 december

ZAAL I
21.00 u L'histoire d'Adele H. van 
Truffaut Franktijk 1975
23.00 Rosemary's Baby van Roman Polanski 
U.S.A. 1969

ZAAL II
19.30 en 21.30 u Alle Turken heten Ali 
van Rainer Üerner Fassbinder U-Dtsl01974
23.30 u Karl May Hans Jürgen Syberberg 
U-Dtsl.1976

Gesuh. (Gentse Studentenuerkgroep Homo-
filie)

T ema-vergaderingen.
Telkens om 20.15 in Elcker-ik,Hoogstraat 
9,Gent
Uoensdag 1 december:En toch op het uerk 

T-dansants
Vrijdag 3 december in het Jeugdcentrum, 
Hoogstraat .15 gent.

Iedere vierde of laatste uoensdag van 
de maand:PAG-vergadering in café-res- 
taurant Progrès (Koornmarkt)
De pluralistische Actiegroep vecht voor 
gelijke rechten voor man en vrouw 
Aanvang:20.30 
Iedereen is uelkom.

S0JUUE organiseert:
AVOND ROND RECHT EN MARXISME op 9 decem-
ber om 20.00 in de Blandijnberg. 
SprekerdrE.Tanghe.

SPEELGOEDBEURS in Academieraadszaal 
volderstraat Gent,van 1tot 6 decem-
ber.Open in de namiddag;toegang: 
volwassenen :10 frank 
kinderen :GRATIS ! 
nrg. OXFAM-UERELDUINKEL § KRAPP

Vrijdag 10 , donderdag 16 en vrij-
dag 17 december komt het TROJAANSE 
PAARD naar Gent met de première 
van hun nieuue stuk:0ntuaak ver-
worpenen der aarde,maar niet alle-
maal tegelijk...
Zwarte Zaal akademiestraat 2 Gent 
20.15
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