
maar vraag ons niet hoe ...

FLANDERS TECHNOLOGY .... ’k Heb al moeite om 
het uit te spreken. Laat staan er iets zinnigs over te schrij-
ven. Ik heb er FerTomme geen BITje verstand van. As-
sembleert dan maar eens een relocatable stukje Basic zon-
der te retumeren in Fortran lists alvorens het EPROM ge-
print en ASCII hexadecimaal geperformd wordt. COBOL 
zou niet tevreden zijn dat we gewoon GOTO EBCDIC bi-
nair dekoderen en octaal outputten. GOSUB met FOR-
TRAN en PASCAL zal hij denken. Om nog maar te zwij-
gen van ROM en RAM. Een floppy wordt het! FERRIET 
zullen de CHIPS wel denken.
CHIPS ! Nu weet ik het. We hebben het over chips! Had 
dat eerder gezegd. Wie dacht daar dat Willy Aerheydt niet 
op de hoogte was van de laatste snufjes van DE Vlaamse 
Technologie? Zie dirven nogal. GEENSzins mee akkoord.

Onder ons geschreven en gezwegen: wie nu nog over chips 
bezig is, loopt jaren achter. Gedemodeerd is ie, om het 
met een gemodeerd woord te zeggen.
Borrelnootjes, Barbecueringen, Frietjes, Galetjes, kleuren- 
televisieworstjes, Bifigamalen, gruyèreballonnetjes, ge-
flambeerde bladerdeegkroontjes, gedraaide chokolade- 
speerpuntjes,.... DAT zijn de laatste snufjes op de markt. 
Wie het in deze tijden nog over chips heeft, is dringend 
aan herscholing toe. Het tijdperk van de gezouten en de 
paprika’s is lang vervlogen.
De DERDE CULINAIRE REVOLUTIE is in zicht. Wie 
niet mee is, is gezien. Willy Aerheydt

fm et dank aan m’n vriend 
Fred Teljoor voor het 

recentste vocabularium)

VRIJE
STELLING

p. 2

VLAAMSE 
SPECIAL 

p. 3 -6

EUROPESE 
RECHTEN, 
BELGISCHE 
KROMMEN

p. 6

DE REST 
OP DE 
ANDERE 
PAGINA'S



onze toekomst .*
De problemen stapelen zich op van 
de vrijstellingen die in 85-86 en ver-
der zullen worden behaald. Enerzijds 
wordt er gewerkt aan de wet op de 
akademische graden, waarin een heus 
creditsysteem wordt voorzien. En in 
afwachting van die wet vraagt de mi-
nister dat er een overgangsmaatregel 
wordt uitgewerkt door de universitei- 
ten.

Indien die overgangsmaatregel vóór 1 
oktober 1985 op een uniforme wijze 
door de uniefs wordt vastgelegd, kan 
het huidig examenreglement nóg een 
jaar worden verlengd, waarna dan het 
nieuwe reglement in voege treedt dat 
aan alle uniefs gelijk is.

Het is dan ook zeer de vraag of die 
toestemming er op tijd komt. De me-
ningen zijn daarover sterk verdeeld. 
Momenteel wordt er in de werkgroep 
onderwijsvernieuwing van de VLIR 
wel aan gewerkt, maar is de VLIR 
wel bevoegd? De Potter (Universitair 
Studiebureau RUG): ’’Binnen de
VLIR is er zelfs nog onzekerheid of

Bij het uitwerken van die overgangs-
maatregelen zitten er echter veel 
knelpunten. Deze regeling moet im-
mers de goedkeuring wegdragen van 
alle grote en 2/3 van de kleine uniefs, 
en die toestemming moet er komen 
vóór 1 oktober van dit jaar. Komt 
die er niet, dan is het afgelopen met 
de vrijstellingen.

de Walen ook moeten betrokken 
worden bij die regeling, dan wel of 
de Vlaamse universiteiten een eigen 
regeling kunnen uitwerken.” Als de 
VLIR dan toch bevoegd zou zijn, 
dan is er bij diverse leden van de 
VLIR-werkgroep nog onzekerheid 
over de vraag of er een uniformiteit 
mogelijk is. Op het kabinet van 
Coens is men daarover hoopvol ge-
stemd, mede door het feit dat bij ge-
brek aan uniformiteit alle vrijstellin-
gen verdwijnen.

Prof. Erauw (RUG-rechten) die deel 
uitmaakt van de werkgroep, behoort 
integendeel tot de sceptici. Hij legt 
er bovendien de nadruk op dat alles 
nog hangt op het niveau van de werk-
groep, die slechts een adviserende be-
voegdheid heeft. Later moet alles 
nog eens worden overgedaan door de 
rektoren. Als je weet dat de bestaan-
de examenreglementen sterk uiteen-
lopen, en elke unief de neiging heeft 
om haar eigen regeling maximaal te 
behouden, is er genoeg reden om een 
slechte afloop te vrezen.

Daarenboven blijken de VUB en de 
KUL een kleine ideologische oorlog 
te voeren, hoewel hun bestaande re-
gelingen relatief dicht bij elkaar aan-
sluiten. Politieke motieven zouden 
hier aan de basis van liggen. Daar-
naast is er de U.I.A., die nu een zeer 
ruim vrijstellingensysteem heeft,

maar dit kan verantwoorden door 
het feit dat ze een tweedecyclus-uni- 
versiteit is, zodat het niet meer nodig 
is om een selektie in te bouwen. De 
U.I.A. wil haar regeling dan ook ze-
ker niet opdringen aan de eerste- 
rangsuniversiteiten. Gaat men in de 
richting van een vrijstellingenarme 
eerste cyclus en een ruimer systeem 
in de latere jaren?

Over één zaak blijkt men het in de 
VLIR wel eens te zijn: er moet een 
uniformiteit komen kwa examenreg-
lementen, om aldus de concurrentie 
tussen de uniefs te vermijden. Of er 
inderdaad concurrentievervalsing is, 
wordt echter door De Potter betwij-
feld. De keuze van de universiteit 
wordt slechts in geringe mate be-
paald door de vrijstellingsregeling, 
maar veeleer door een semestersys- 
teem, zoals dat aan de U.I.A. bestaat 
(4 examenperiodes per jaar), en dit 
blijft nog altijd mogelijk.

Er MOET dus een uniforme regeling 
komen. In universitaire middens 
wordt deze druk op de VLIR sterk 
betreurd. Wie krijgt er immers de 
schuld als er geen akkoord komt? De 
rektoren, en die zjjn toch niet de 
grote schuldigen van de huidige pro-
blemen! Die druk heeft echter al een 
klein succes opgeleverd: velen den-
ken al in termen van : ’’Liever weinig 
dan geen vrijstellingen”. Dit is onder 
andere de mening van de voorzitter 
van de U.I.A.-studentenwerking, de 
universiteit die nochtans het zwaarst 
zal lijden onder de uniformiteit. An-
deren denken dan weer dat het met 
die sanktie niet zo’n vaart zal lopen,

en dat de huidige regeling nog wel 
een jaartje zal worden verlengd. Bin-
nen de VLIR zou daarop worden 
aangedrongen, en de VSF (Vlaamse 
Studenten Federatie) wil er volgend 
jaar best nog enkele akties rond voe-
ren. In elk geval worden de geesten 
half maart warm gehouden met een 
aktiedriedaagse in Leuven rond de 
demokratisering van het onderwijs.

De USF klaagt tevens over gebrek 
aan informatie naar de studenten toe 
een probleem dat zich ook bij enkele 
leden van de VLIR-werkgroep voor-
doet. Bij de gehele diskussie valt het 
trouwens op dat de studenten niet 
gehoord worden, hoewel zij de eerste 
belanghebbenden zjjn. Hetzelfde 
geldt voor het wetsontwerp op de 
Academische Graden.
Dit wetsontwerp moet dan het sluit-
stuk vormen van alle overgangsmaat-
regelen. Deze wet moet dan het ech-
te creditpuntensysteem invoeren. Op 
het kabinet van Coens wordt de mo-
gelijkheid opengelaten dat die wet 
nog dit jaar door het parlement komt 
en aldus blijft de kans bestaan dat el-
ke diskussie over een overgangsmaat-
regel overbodig wordt. In ieder geval 
is de onduidelijkheid nog steeds 
troef.

Hebben we nu onze vrijstellingen1? 
Zullen we ze volgend jaar nog krij-
gen? Of kom t er een creditsysteem? 
Of kom t er gewoonweg niets? We 
zouden het u graag vertellen. En de 
bissers willen ook wel informatie. 
Ondertussen verschenen in de pers al 
berichten die meldden dat de vrijstel-
lingen door de senaatskommissie wa-
ren. Velen dachten dat daarmee alles 
in kannen en kruiken was. Jammer, 
maar dit is vooralsnog niet het geval.

PDG

kullum
Het woord objektiviteit is tegen-
woordig niet uit de media weg te 
slaan. Het BRT-monopolie, de wer-
king van de nieuwsdienst, kranten, 
examensystemen, alles wordt op zijn 
objektiviteitswaarde getaxeerd. Van-
zelfsprekend is dit woordje, objektief 
gezien, van cruciaal belang binnen de 
geschiedeniswetenschap. De Histo-
rische Kring van Leuven is 50 jaar en 
viert dit met een debat waarop kop-
stukken uit de historische wereld 
worden uitgenodigd.

Niet aanwezig, maar wel bereid voor 
een interview was Karei Van Isacker. 
Als auteur van ’Mijn Land in de Ke-
ring’ (2 delen) stapte deze gerenom-
meerde historicus in de wereld van 
de kontroverse. Hij verwerkte name-
lijk een ruimere dosis subjektiviteit 
in zijn bovengenoemd werk, ruimer 
dan historici binnen het metier toe-
laten. In zijn werk geeft dat beschou-
wingen over het landschap (op een 
toespraak lijkt hij wel een lijsttrekker 
van Agalev), de toename van het la-
waai maar ook over de idealistische 
generatie vlak na WO I., enz ... Een 
eigen visie dus, beihvloed door zijn 
religieuse achtergrond, want voor 
zijn naam hadden we eigenlijk pater 
moeten schrijven. In het interview in 
Veto geeft hij een erg interessante vi-

sie over geschiedenis voor ieder van 
ons: ’’Geschiedenis moet de zin van 
het menselijk lot trachten te achter-
halen. De historikus moet niet uit-
sluitend feiten zoeken, maar ook wat 
die feiten vandaag voor ons beteke-
nen (in het licht van wat er nadien 
gebeurd is)”. En wat die feiten bete-
kenen is gebonden aan de persoon. 
Van Isacker ziet duidelijk een be-
wustmakende rol weggelegd voor ie-
mand die het verleden bestudeert.

Over de huidige wantoestanden: ”Ik 
moet dat uitschreeuwen, ook als his-
torikus”. Subjektiviteit, laat ons haar 
koesteren! Volgens onze pater moet 
de historikus zijn schrijverij toegan-
kelijk maken voor de mensen, ’’Ge-
schiedenis is een recht van elk mens” 
maar hij moet zijn inlevingsvermogen 
ontwikkelen. Daar zit de hond na-
tuurlijk gebonden. Je zou je moeten 
inleven in méér dan één personage, 
wat onmogelijk is. Daarbij moet ze-
ker iemand als Van Isacker, die het 
zelf allemaal meegemaakt heeft, zich 
hoeden voor een dergelijke uitspraak, 
omdat het voor hem onmogelijk is 
zich in te leven in zeg maar de be-
weegredenen van een kommunistisch

militant.
Toch spijtig dat zo iemand moeilijk 
overhaald kan worden tot een open-
baar debat.

J.A.

PROEF HOE HET VROEGER WAS.... 

Traditiebier voor moderne mensen,

Vieux-Temps
Waarborgt een helder ontwaken !

acht-uren-loop
Hijgende ademhalingen, zwetende lij-
ven, in alle maten neerploffende voe-
ten, wuivende haren in de vrieswind, 
komisch of elegant draaiende konten 
en omhoogwippende borstjes. Je kon 
je zowaar op een atletiekmeeting wa-
nen, ware het niet dat de rest van het 
dekor gevormd werd door de Sint- 
Pieters kathedraal, door kerels die

En dan die perskonferentie... ach, 
wie wil nu luisteren naar een van de 
organisatoren die er nadrukkelijk op 
staat te wijzen (en dat is onbeleefd) 
dat de 12-uren-loop wegens weers-
omstandigheden gereduceerd is tot 
acht uren? Welke idioot zal daaraan 
aandacht schenken, terwijl hij zich 
heeft neergevlijd in de luxueuze ze-

verkleed liepen, door een play-back 
show waar de durvers een unieke 
kans kregen om te metamorfosen en 
zichzelf voor eeuwig belachelijk te 
maken, door brandende fakkels in 
het donker, door kussengevechten en 
voortgeduwde vrachtwagens, door 
speenvarkens die door hun dronken 
soortgenoten werden opgevreten en 
door een reuze TD met één van de 
minder grote BRT-kwallen.

tels van de VIP-car, terwijl hij kan ge-
nieten van een gratis drankje en van 
de aanblik van twee professioneel 
glimlachende, van gezondheid blo-
zende Coca Cola schoonheden?
Nee, dan lik je eens aan je plotseling 
drooggeworden lippen en terwijl een 
zalig gevoel vanuit je onderbuik naar 
boven stijgt, besef je dat je van Gent 
begint te houden.

GeHa



PROF. VAN CAUWENBERGE OVER DIRV

FLANDERS TECHNOLOGY
Schamper: Kunt U, als dekaan van 
de Burgerlijke Ingenieurs, even kort 
schetsen wat U verwacht van de tech-
nologische evolutie die aan de gang 
is? Wat is het nut ervan?
Prof. Van Cauwenberghe: Het nut 
van F.T. is eenvoudig de grote be-
wustmaking van de mensen, van de 
maatschappij, dat wij nieuwe pro- 
dukten moeten en kunnen op de 
markt brenten. Ze toont ook de aan-
wezigheid van de Vlaamse industrie, 
die er ruim aan bijdraagt. Bv. wat be-
treft de innovaties die hier aan de 
RUG ontwikkeld worden, wil ik ver-
melden: een digitale windtunnel, een 
fotovoltai’sche installatie (zonnepa-
neel)?....
Schamper: Gelooft U dat we dankzij 
de D IRV uit de krisis kunnen gera-
ken?
Prof. V.C.: Dat is zeker. De laatste 5 
jaar zijn enorm veel produkten, die 
de mensen hier willen kopen, inge-
voerd moeten worden uit Japan, de 
VS,.... Dus we moeten zelf die din-
gen gaan maken! Vele van onze inge-
nieurs gaan ginds werken en zo de 
Amerikaanse ekonomie groot maken. 
Het onderwijsniveau in de VS staat 
op een beduidend lager peil dan bij 
ons. De VS halen gewoon systema-
tisch alle breinen weg uit Europa en 
ook uit Azië. Jammer.
Wat zullen we niet allemaal kunnen 
maken: huiskomputertjes, nieuwe
TV’s zo plat als een kader aan de 
muur,.... Er is enorm veel te auto-
matiseren: in de tertiaire sektor,
maar ook in de primaire en sekun- 
daire. We kunnen bv. in de scholen 
de jeugd met kleine komputertjes la-
ten spelen, zoals dat nu al gebeurt in 
vele andere landen.
Het is de techniek die de welvaart op 
gang moet brengen, noem het de 
DIRV. Als we deze nieuwe produk-
ten zelf maken zullen we enerzijds 
een binnenlandse vraag opvangen, an-
derzijds zullen we meehelpen aan het 
verbeteren van de levensomstandig-
heden in de wereld: oplossen van de 
honger, woningnood, armoede,.. Uit-
eindelijk komt men steeds, terug bij 
wetenschap en technologie.

Schamper: Vreest U niet een massale 
werkloosheid door de invoering van 
de nieuwe technologieën? Of zal die 
volgens U gekompenseerd worden 
door de ekonomische groei?
Prof. V.C.: Nee, de groei zal zeker 
niet groot genoeg zijn. We moeten 
dringend het werk herverdelen. Ik 
denk zelfs dat het hele werkvolume 
zou kunnen én moeten verminde-
ren. Dat is tenslotte het doel: dat we 
minder moeten werken in dienstver-
band en dat de koek toch even groot 
blijft; we moeten zo meer kunnen ge-
nieten van ons leven.

Alleen in de techniek zal het werk 
toenemen, maar in alle andere Sekto-
ren zal het af nemen.
We moeten de maatschappij reorga-
niseren, en dit lijkt mij een taak voor 
de menswetenschappen.
Schamper: D enkt U niet dat de in- 
houd van het werk nog veel zinlozer 
zal worden voor lager-geschoolde ar-
beiders, na de veralgemeende invoe-
ring van de DIRV?
Prof. V.C.: Onze maatschappij is zich 
m.i. van dit gevaar zeker bewust. 
Syndikaten, ondernemingsraden wa-
ken daarover. Het vuilste werk, het

EN DE MENS ?
Deze week opent Flanders Technolo-
gy opnieuw haar deuren. Gaston 
Geens zal weer uit volle borst de Blij-
de Boodschap verkondigen. In de 
media zullen de jubelende lofbazui-
nen schallen. En de student, hij blok-
te door. Maar wordt ondertussen vol-
op opgeleid om deze nieuwe techno-
logieën te ontwikkelen en door te 
drijven. Wij vonden dan ook dat we 
dit gebeuren niet ongemerkt moch-
ten laten voorbijgaan zonder toch 
enige kritische geluiden in de marge 
te laten horen.

Men kan zich de vraag stellen of de 
Derde Industriële Revolutie Vlaan-
deren’ (de eerste revolutie door de 
regeerders afgekondigd, en niet door 
het volk) één probleem zal oplossen: 
honger, werkloosheid, bewapening, 
milieuvemietiging,... Wat men zich 
niet moet afvragen is of de DIRV 
nieuwe problemen schept; dit is on-
derhand wel zonneklaar. Maar pro-
blemen zouden opgelost kunnen 
worden. Om deze fundamentele in-
valshoek en invraagstelling te belich-
ten, trokken we naar Prof. Boehm 
(filosofie) die bekend is om zijn tech-
nologiekritiek, en anderzijds naar een

gerenommeerd voorstander van tech-
nologische vernieuwing, nl. Prof. Van 
Cauwenberghe (dekaan Burg. Ing.). 
Een ander tot nog toe sporadisch aan 
bod gekomen aspekt van de DIRV is 
de verwevenheid met de militaire in-
dustrieën: Ernst Gülcher (Vredesuni- 
versiteit) schreef daarover een artikel 
voor Schamper.

Andere thema’s komen eveneens wei-
nig aan bod. Leiden biotechnolo- 
gische ontwikkelingen in de land-
bouw tot meer of minder honger en 
milieuvernietiging? Wat met de be-
scherming van de persoonlijke levens-
sfeer in een mikro-elektronische we-
reld? Tenslotte zijn de gevolgen voor 
de werkgelegenheid, de autonomie 
en de arbeidsethos niet van de min-
ste.
Elk van deze artikels wil een voor-
smaakje zijn van de door een werk-
groep geplande aktiviteit rond Flan-
ders Technology; niet te versmaden 
hapjes. Vergeet het groot Flanders 
Mythology-debat niet op donderdag 
in de Blandijn.
Tracht wat plaats in te ruimen op je 
studeer- en café-uurtjes, onder het 
motto: Ruimte voor de Kritische 
Mens.

DR.W. COOLSAET OVER HET NUT

FLANDERS MYTHOLOGY
Wegens tijdsgebrek van prof. Boehm 
(filosofie) spraken we met zijn assis-
tent, dr. W. Coolsaet, die ook reeds 
talloze artikels schreef over technolo-
gie (o.a. in De Nieuwe) en lid is van 
de Werkgroep Arbeid en Milieu. 
Schamper: Willy Coolsaet, u behoort 
samen met prof. Rudolf Boehm wel-
licht tot de meest bekende technolo- 
giekritici in Vlaanderen, meer in het 
bijzonder van de DIRV. Kunt u even 
kort uw visie weergeven op zin en 
onzin van de nieuwe technieken en 
technologieën ?

Coolsaet: Misschien moet men een 
onderscheid maken tussen technolo-
gie en techniek. Men spreekt over 
techniek, als men bij voorafbepaalde 
doelstellingen de middelen zoekt, 
om die doelstellingen te verwezen-
lijken. Men heeft technologie - het 
modem verschijnsel - als men over 
middelen beschikt, tracht om ze uit 
te breiden, en pas dan achteraf op 
zoek gaat waarvoor dit alles nu kan 
dienen. Barry Commoner geeft het 
voorbeeld van de petrochemie, die 
steeds op zoek is naar nieuwe stof-

fen, om dan één of andere bestem-
ming ervoor op te zoeken.
Het valt op dat het in vele gevallen 
moeilijk is te zeggen wat het nut is 
van de nieuwe technologieën: hierbij 
moet men het elementaire onder-
scheid maken tussen produktiemid- 
delen en eindgoederen. Als men de 
invoering van komputers en robots 
wil legitimeren terwille van de grote 
sprong voorwaarts wat ’welzijn’ be-
treft, dan is het sop blijkbaar de kool 
niét waard. Elektroninch of niet, een

meest afstompende, dat van ’Modem 
Times’ van Charles Chaplin, kan men 
vervangen door de robots, maar het 
zinvolle werk zal de mens nooit uit 
handen geven aan de technologie! 
Daarvoor is onze maatschappij te be-
wust en te demokratisch.
Vlinder geschoolden zullen dus m.i. 
hun heil moeten verwachten van de 
reorganisatie van de maatschappij. 
Zoniet zouden de technieken een 
sterke machtsgreep worden; dat kan 
niet meer in de 20ste eeuw, we leven 
niet meer in de jaren 1800.

Schamper: De gemiddelde Ameri-
kaan kijkt nu al zes uur per dag naar 
de TV, en nu m et de nieuwe kommu- 
nikatietechnieken weldra acht uur. 
Is dat niet zeer gevaarlijk en afstom-
pend voor een maatschappij? Stel U 
voor dat dit overwaait naar ons?
Prof. V.C.: Ja, volledig akkoord. We 
zijn eigenlijk het proces van de VS 
aan het maken. Maar gelukkig heb-
ben wij een steviger kuituur, een ste-
viger ruggegraat om dat op te vangen.

Schamper: Tenslotte, wat denkt u 
van het fundamenteel wetenschappe-
lijk onderzoek? Moet men daarmee 
doorgaan? Is dat filosofisch gezien 
geen kontradiktie: we gaan op zoek 
naar iets, we weten niet wat, maar 
hopen er achteraf iets mee te kunnen 
doen?

Prof. V.C.: We moeten verder het on-
bekende verkennen; Europa is al al-
tijd de koploper geweest op dit ge-
bied, veel meer dan Japan of de VS 
bv.
Het is een nieuwigheid die we willen 
bevredigen. Dankzij de welvaart kun-
nen we ons de luxe van fundamen-
teel onderzoek permitteren, waarvan 
het nut inderdaad niet onmiddellijk 
duidelijk is. Het is een gok, een hoop 
voor de toekomst. Er komen ook 
slechte dingen uit, bv. die atoom-
bommen, maar dat is onvermijdelijk: 
elk mes heeft twee kanten.
Als we alleen toegepast wetenschap-
pelijk onderzoek zouden doen, leidt 
dat na een tijdje tot geestelijke ar-
moede: we hebben geen nieuwe za-
ken meer, alles is ontwikkeld; er 
moet een permanente bevruchting 
zijn vanuit het fundamenteel naar 
het toegepast wetenschappelijk on-
derzoek.

W.D.G.

uurwerk is een uurwerk en het ver-
vult zijn funktie uitstekend. De mi- 
krokomputer voor huisgebruik is een 
lachertje, tenzij voor mensen die hun 
leven niet anders zien dan een spelle-
tje. Wasmachines, vaatwas- en naai-
machines bestaan reeds en doen hun 
dienst. Wat de huisrobot kan toevoe-
gen is een raadsel.

vervolg op p. 4



waarom werken we, moeke ?
Sinds het ontstaan van de huidige 
ekonomische recessie is de werkloos-
heid bij ons blijven toenemen. Dank-
zij (?) het automatiseren van produk- 
tieprocessen kan onze samenleving 
steeds meer in haar behoeften voor-
zien zonder daarbij nog alle beschik-
bare arbeidskrachten te gebruiken. 
Daarnaast zorgde een ontwrichting 
van de geldmarkt (U.S.-dollar niet 
meer inwisselbaar tegen goud: Bret- 
ton Woods voorbij; hoge inflaties en 
rentes) en een ontwrichting van de 
energievoorziening (oliekrisis) voor 
een ekonomische laagkonjunktuur, 
wat het arbeidsvolume ook al geen 
goed deed. Bovendien trokken heel 
wat multinationale ondernemingen 
die zich hier vestigden na W.O. II 
(Marshall-plan) hier weg, naar lage- 
loon-landen. Dit alles bezorgde onze 
politici heel wat kopbrekens.
Zij zochten (en zoeken nog steeds) 
naar middelen om nieuwe banen te 
kreëren en om de werkloosheid in te 
dijken. Tussen de oplossingen die ze 
voorstellen kan je twee groepen on-
derscheiden. Een eerste groep wil 
alles in het werk stellen om de werk-
gevers het naar hun zin te maken: 
van hen immers moet de nieuwe te-
werkstelling komen. Een andere 
groep wil de werknemers meer koop-
kracht ter beschikking stellen, o.a. 
door loonsbehoud bij werktijdver-
korting of door extra-tewerkstelling 
door de overheid (BTK en DAC).
Beide oplossingen hebben wel een 
gemeenschappelijk doel, nl. ’’Alle 
mensen moeten arbeiden, iedereen 
moet aan de slag kunnen, zo hoort 
dat”.

Elk banenplan wil een steentje bij-
dragen tot de volledige tewerkstelling 
zonder zich af te vragen waarom. 
Hans Achterhuis, filosoof en docent 
aan de Amsterdamse universiteit, 
vraagt zich wel af waarom.

Hij gaat daarbij uit van de stelling dat 
de ontwikkeling en de menselijkheid 
van een maatschappij gemeten kan 
worden aan de hoeveelheid vrije tijd. 
Met deze maatstaf kom je al gauw 
tot de konklusie dat de samenleving 
die leefde van jacht en visvangst wel 
het menselijkst van alle was: enkele 
uren rondtrekken in de toenmalige 
natuur volstonden ruimschoots om 
te voorzien in de levensbehoeften.

Een tewerkstelling, zoals die nu nage-
streefd wordt, laat de mens helemaal 
geen levensruimte, geen tijd om te le-
ven zoals een mens dat zelf wil. Van-
daar komt de vraag die Achterhuis 
stelt rond de tewerkstelling zoals wij 
die willen.

Achterhuis is ook afkerig van het 
huidige arbeidsbestel omdat het zo 
weinig ruimte voor vakmanschap 
laat. Alles staat in het teken van kon- 
sumptie, duurzaamheid hoeft niet 
meer. Achterhuis maakt daartoe het 
onderscheid tussen arbeid en werk. 
Arbeid is gewoon het labeur dat no-
dig is om te overleven en om te voor-
zien in de primaire levensbehoeften. 
Werk is watje met je zin doet, watje 
goed kan en ook goed doet. Over je 
werk kan je fier zijn.

Vandaag de dag wordt weinig belang 
gehecht aan de kansen die een job 
biedt om je stiel uit te oefenen. Wat 
telt is dat je 8 uur per dag en 5 dagen 
per week je arbeidskracht afstaat te-
gen een deftig loon (d.i. loonarbeid). 
Die loonarbeid heeft nog een naar ge-
volg. Iemand die zijn arbeidskracht 
verkoopt voor loon heeft geen tijd 
(of levert niet de arbeid) om in zijn 
primaire behoeften te voorzien. Voor 
zo iemand komt een huisvrouw goed 
van pas: ze levert de arbeid die de 
loonarbeid van een ander mogelijk 
maakt. Men spreekt dan van scha- 
duwarbeid. Net zoals de loonarbeid 
biedt ook die schaduwarbeid weinig 
kans tot zelfontplooiing.

Achterhuis stelt daarom voor een ar-
beidsbestel op te bouwen waarin zo-
veel mogelijk elke mens op eigen 
tempo werkt en via zijn werk tot 
zelfontplooiing komt (d.i. Eigenar- 
beid). Daarnaast wil hij een mini-
mum aan verworvenheden van onze 
huidige ekonomie behouden, waar-
voor nog loonarbeid nodig is (bv. we-
genbouw, staal, elektriciteit). Een 
maatschappij waarin eigenarbeid en 
loonarbeid naast elkaar bestaan 
noemt hij een ’dualistische maat-
schappij’.

Dit is in het kort waarom Achterhuis 
arbeid een eigenaardig medicijn 
noemt. Hij komt dit nader toelichten 
op woensdag 27 februari, tijdens de 
week van Flanders Technology, in de 
Balndijn.

Jan De Lameillieure 
KUC

DRIE JAAR VLAAMSE ERVA-
RING .... RESULTATEN ?

Flanders Technology, Plant Genetic 
Systems, Dirv,.... is het beeld gewor-
den van de Vlaamse exekutieve. 
Door middel van een knap bekeken 
promotiekampagne heeft de Vlaamse 
regering alvast een brok zelfvertrou-
wen gegeven aan het bedrijfsleven. 
Het aantal investeringen is sterk ge-
stegen in Vlaanderen, in Wallonië 
daalde het verder.

Daarentegen komt de rest van het 
jaar de Vlaamse regering enkel op de 
TV als er besparingen worden aange- 
kondigd. Het kultuurbeleid is daar 
een sterk voorbeeld van.
Kortom er mankeert wat aan de 
staatshervorming. Alles wordt zo on-
doorzichtig hier in België dat de 
meesten er nog weinig van verstaan, 
laat staan dat ze in het buitenland 
nog begrijpen wat er hier gebeurt. Zo 
kreeg men op korte tijd twee Bel-
gische premiers op bezoek in Japan. 
” Wie is nu de echte?”, vroegen de Ja-
panners zjch terecht af.

I Vermits....

Nog enkele inlichtingen. De panelle-
den zijn:
- Ludo Dierickx Agalev
- Luk van den Brande CVP
- A ndre De Nys P W
- Paul van Grembergen VU
- een vertegenwoordiger van de SP
Moderator• Geert Van Istendael (brt) 
Allen van harte uitgenodigd in Home 
Boudewijn op 26/2 om 20.00u stipt.

Geert Verbeke

FLANDERS MYTHOLOGY
vervolg van p. 3

Het argument van ’meer informatie 
voor iedereen’ is een dooddoener, als 
men bedenkt dat grote hoeveelheden 
informatie opgeslagen zijn in boeken 
die nauwelijks worden gebruikt. Men 
vergaapt zich nu eindeloos aan de zo-
gezegde mogelijkheden: TV-program- 
ma’s, video, visuele kommunikatie, 
enz... Welnu, ik heb hier een artikel 
uit De Standaard van december ’82: 
”De Verenigde Staten zijn wel het 
TV-land bij uitstek. Er staan 150 mil-
joen toestellen, 98 pet. van de gezin-
nen hebben er tenminste één en 85 
pet. tenminste twee. Per dag kijkt 
een Amerikaans gezin liefst 6 uur en 
45 minuten naar televisie. En nog is 
dat niet genoeg, want nu begint pas 
de bekabeling in dat land. Gespeciali-
seerde kanalen op de kabel bieden 
dag en nacht films, andere geven 
doorlopend sportshows. Statistieken 
wijzen uit dat een gezin dat op kabel 
is aangesloten nog meer dan een uur 
langer naar TV kijkt dan een gezin 
zonder”. Hoera dus voor de nieuwe 
kommunikatietechnieken.

Het is een feit dat ze nuttig kunnen 
worden gewaand. Akkoord dat ze 
nieuwe markten kunnen kreëren, en 
dat hierin zelfs enkele groeimogelijk-
heden voor het kapitalisme steken. 
Maar ik kan me niet voorstellen dat 
die groei van onzin ooit zal opwegen 
tegenover wat werkelijk gebeurt door 
invoering van informatika en roboti- 
ka: de omvorming van het produktie- 
proces, via kostelijke investeringen, 
die arbeidsbesparend werken, met 
daarnaast de aangroei van produktie- 
middelen zoals databanken, sattelie- 
ten, enz...., die het apparaat daad-
werkelijk verzwaren, terwijl het voor 
de mensen weinig of niets oplevert. 
Tenslotte: het argument als zouden 
we dankzij de nieuwe technologieën 
de grote problemen van deze tijd - 
honger, ekologische krisis,... - kun-

nen oplossen, is helemaal vals: het 
z;jn stuk voor stuk politieke proble-
men, geen technische.

Schamper: De vakbeweging reageert 
op dit alles heel zwak, en stopt zich 
weg achter de konkurrentie met het 
buitenland?
Coolsaet: De konkurrentiestrijd is
een impasse, als iedereen hem voert, 
wat het geval is. De arbeiders betalen 
het gelag. De beide vakbonden zou-
den beter voor een Europese en in-
ternationale solidariteit pleiten, in 
distantiëring van de nieuwe technolo-
gieën.
Het ACV pleit voor konkurrentie, 
houdt een pleidooi voor invoering 
van mikro-elektronika, om arbeids-
plaatsen van ondergang te sparen. Be-
doeld worden de arbeidsplaatsen die 
de produktie van de chips en de ro-
bots meebrengt, en die nu worden in-
gevoerd. Het komt neer op een plei-
dooi voor een versneld tempo van 
werkloosheid, daar de opstellers toch 
zouden moeten weten dat de kreatie 
van 1 job in de produktie van chips 
en robots het verlies van 4 jobs mee-
brengt daar waar men de chips en ro-
bots gebruikt.

Schamper: Nu is het anderzijds zo 
dat ook prof. Boehm en u steeds wij-
zen op de omkering van doel en mid-
del op het vlak van arbeidsethos: 
loonarbeid als doel op zich. Is het 
dan niet zo , dat we dankzij de DIRV  
de loonarbeid zullen kunnen reduce-
ren tot een minimaal niveau? 
Coolsaet: Er worden winsten ge-
maakt maar het gaat niet op om ’dus’ 
arbeidsduurverkorting te eisen, die 
door het kapitaal wordt betaald (uit 
de hogere winsten). Want de winsten 
gaan hoofdzakelijk naar de investe-
ringen. Wie bij de invoering van ar- 
beidsduurbesp arende machines ar-
beidsduurverkorting én behoud van 
loon eist, wil twee tegenstrijdige za-

ken. Het ACV-dokument gewaagt 
van de toekomstige grote winsten die 
zouden kunnen worden afgeroomd. 
De winsten zijn er misschien reeds, 
maar de afroming volgt niet. Men 
kan de winsten niet tweemaal gebrui-
ken.

Dan zou men kunnen replikeren dat 
er meer kontrole, o.a. van de arbei-
ders moet op komen. Welnu, de 
meeste hedendaagse technologieën 
kontroleren zonder zelf kontroleer- 
baar te zijn, ze verslavenen, ver-
knechten. Men kan ze in vele geval-
len alleen maar weigeren, als men 
niet haar slachtoffer wil worden. Ze 
maakt trouwens van de maatschappij 
een kontrolemechanisme waarbij 
iedereen, ook de kontroleur die op 
zjjn beurt wordt gekontroleerd, 
wordt bestraft. De kontrole wordt 
onpersoonlijk. Het is een tegenwoor-
dig veel besproken filolofisch tema, 
o.a. bij Foucault. Men zou het best 
ernstig nemen en konkreet toetsen. 
Ik vrees dat ’het meesterschap over 
het materiaal’ (ACV, p.42) - de lo-
pende band, het beeldscherm, de ro-
bot, enz... - veeleer het meesterschap 
van het materiaal over de meester is. 
Maar ik meen dat de tegenstelling 
Vervreemdende loonarbeid - autono-
mie’ zoals Gorz die steeds naar voor 
schuift, niet zo belangrijk is als de 
tegenstelling tussen een doelloze, los-
geslagen ekonomie en een ekolo-
gische, efficiënte behoeftenekono- 
mie.

Schamper: Tot slot willen we nog 
even de toer van de wetenschapsfilo-
sofie op. Einstein, aan wie men toch 
niet kon verwijten een fanatiek we-
tenschapper te zijn, zei eens: ”Voor 
mijzelf is de strijd voor meer inzicht 
en begrip één van die onafhankelijke 
doeleinden zonder dewelke een den-
kend mens onmogelijk een bewuste, 
positieve houding tegenover het le-
ven zou kunnen hebben”. Wat vindt 
u daarvan? Wat vindt u trouwens van 
fundamenteel wetenschappelijk on-
derzoek tout court? En tenslotte: is 
de vooruitgang tegen te houden?

Coolsaet (grinnikend): Een kompleks 
probleem! Desalniettemin, ik vind 
niet dat het begrijpen van de kosmos 
hét essentiële probleem van dit tijd-
perk is; we zouden integendeel eerst 
de tastbare problemen moeten oplos-
sen. Ook bv. prof .-emeritus Leo 
Apostel, die toch onomstotelijk de 
wetenschap zeer genegen is, pleit ter-
zake voor een ’wetenschapspolitiek’.

We kunnen toch moeilijk blijven 
wachten tot ’het’ nu eens (bijna) alle-
maal geweten en ontdekt is? Trou-
wens, als ik even advokaat des dui-
vels mag spelen, ik ben ervan over-
tuigd dat men veel sneller resultaten 
zal boeken als men de techniek zoekt 
voor een voorafgegeven doel (bv. 
zonne-energie), dan via het funda-
menteel onderzoek waarbij men mis-
schien achteraf wel eens per toeval 
een aantal toepassingen vindt: zo ver-
liep de ontwikkeling van de atoom-
bom zéér snel en efficiënt: men had 
’n welomliind doel voor ogen.

En tenslotte, de vraag: kan de tech-
nologische vooruitgang worden te-
gengehouden?

Men kan toch niet alti jd met  he tze l f -
de bezig zi jn,  en als men geen nieuwe  
behoeften meer  kent ,  dan is men ei -
genli jk reeds de pijp ui t ,  redeneert  
men.  Maar  de dingen zo beki jken is 
expansie wi l len om de expansie,  
groei om de groei.  Men  ziet  expansie 
als een doel op zich en niet meer als 
midde l  t o t  behoef tenbevrediging.  
M E N  IS V O O R  G R O E I .  Nog liever 
de hele wereld op het spel zet ten,  
dan een begrensde taak op zich ne-
men.  Men plaatst zich op het niveau 
van de herten die hun grasland afgra-
zen,  en die,  eenmaal  het  grasland af-  
gegrazen, afsterven.

Jan Baert en 
Wim De Groote



vlaams speelgoed i/
Deze tekst is tot stand gekomen om-
dat ik al een hele tijd verontrust ben 
door het stijgende aantal militaire 
kontrakten dat in Vlaanderen door 
de industrie wordt a f gehandeld. Ik 
heb de indruk dat de Derde Indus-
triële Revolutie Vlaanderen’ (DIRV) 
een krachtige motor is voor de mili-
tarisering van de industrie.
Tot nu toe is dit grotendeels aan de 
aandacht van de vredesbeweging ont-
snapt. Indien dit verzuim door dit 
artikel kan worden opgeruimd heb 
ik mijn doel bereikt.
Er gebeuren inderdaad dingen die de ^  
vredesbeweging mogen verontrusten.
Op Flanders’ Technology 1983 stond 
als blikvanger voor de publieke opi-
nie een zwaarbewapende gevechts- 
helikopter opgesteld in de centrale 
hall. De grote aantallen mensen die 
zich aan dit ’technologisch wonder’ 
stonden te vergapen bewijzen dat 
tuigen die tegelijkertijd kunnen vlie-
gen en vechten psychologisch altijd 
een enorme aantrekkingskracht uit-
oefenen.
Flanders’ Technology 1985 wordt 
georganiseerd onder het motto 
’Ruimte voor de Mens’ en in de Ne-
derlandstalige folders wordt de ruim-
tevaart naar voren geschoven en be-
loven de organiserende instanties de 
opstelling van het Spacelab als blik-
vanger. In de Engelstalige folders 
spreekt men (of sprak men tot voor 
kort) over ’Aerospace’ en deze term 
geeft al duidelijker weer waar het 
om gaat omdat hij een kombinatie 
is van ruimtevaart en luchtvaart.

Dat ’Aerospace’ grotendeels een mi-
litaire aangelegenheid is, weten al 
de insiders zeer goed: het rapport 
van de Vlaamse Executieve ter ge-
legenheid van de door haar ingerich-
te Technologie-dag AEROSPACE &

SPSS

SPINOFF (27 september 1984) ver-
deelt deze sektor in 10 pet. voor de 
ruimtevaart en 90 pet. luchtvaart. 
Van de luchtvaart gaat 32 pet. naar 
de burgerluchtvaart en 58 pet. naar 
’defensie’ (vliegtuigen en grote wa-
pensystemen).
’Ruimte voor de Mens’ betekent 
eerst en vooral dat ’Vlaamse’ onder-
nemingen meer ’ruimte’ opeisen om 
te participeren in belangrijke mili-
taire luchtvaart-programma’s, in de 
allereerste plaats die van de Belgische 
overheid.
Onder impuls van het Vlaams Ekono- 
misch Verbond en met de super-ak- 
tieve steun van de Vlaamse gewestre-
gering werd Vlaanderens eerste tech- 
nology-groep, de FLAG (Flemisch 
Aerospace Group) opgericht als een 
verbond van meer dan honderd grote 
en kleine in Vlaanderen gevestigde 
bedrijven. Om dit verbond te leiden 
werd de NAVO- en VS-gerichte ex- 
militair Herman Candries aange-
zocht. Dit verbond wenst geen vlieg-
tuigen te bouwen of te assembleren 
maar zoekt het vooral in de toeleve- 
rings-industrie en komt op voor de 
rol van toeleverancier volgens het be-
ginsel van de indirekte kompensatie- 
bestellingen.
Blijven we altijd zitten met de vraag 
waarom de nadruk zo zwaar ligt op 
de toelevering in de Aerospace. On-
getwijfeld niet omdat de luchtvaart-
markt internationaal zo aantrekke-
lijk is. En ongetwijfeld wél omdat de 
militaire aankopen voor de overheid 
vooralsnog een van de weinige gele-
genheden is om machtige concerns te 
dwingen om samen te werken met 
onbeduidende nationale of lokale 
partners, zodanig dat deze partners 
er een ekonomisch en technologisch 
voordeel mee kunnen doen. De mili-
taire sektor is om redenen van open-
___________________________

bare orde en nationale veiligheid niet 
opgenomen in de handelsregels van 
de Europese Gemeenschap, en op dit 
terrein mag de overheid nog vrijelijk 
de konkurrentie vervalsen via steun-
maatregelen en kompensatie-voor- 
waarden. Overigens voorspel ik dat 
die kompensatie-politiek binnenkort 
heel het aankoopbeleid van de over-
heden zal domineren, alle EEG-regels 
ten spijt, de verwikkelingen rond het 
nakende RTT-kontrakt laten dit al 
zien.
De FLAG zelf ziet het als volgt:
”De enige manier om de nationale  
welvaart en de werkgelegenheid te 
behouden is door de industriële 
struktuur te versterken. Een ’gezon-
de’ struktuur kan alleen maar bereikt 
worden door bij te blijven m et de 
nieuwste technologische on tw ik ke-
lingen voor zover die technologieën  
de produktiviteit opdrijven en de 
kwaliteit verhogen” .
Het zou kunnen zijn dat men inder-
daad komt tot duurzame kontrakten 
maar dat die duurzaamheid zich bin-
nen de militaire sfeer afspeelt. Over 
de hoge toegevoegde waarde moeten 
we ons niet te veel illusies maken: 
eerf studie van het CRISP (in op-
dracht van Fabrimetal en gepubli-
ceerd in 1981) laat zien dat de be-
drijven die werkzaam zijn in de 
luchtvaartsektor verhoudingsgewijs 
enorm veel moeten importeren.
En wat de werkgelegenheid betreft 
is er ook al geen reden tot voortijdig 
juichen. De FLAG beweert (en ik 
vrees dat het waar is) dat arbeiders 
die werken voor de lucht- en ruimte-
vaart, meer arbeidsvreugde kennen 
dan de andere (T-dag Aerospace & 
Spinoff, p. 273). Maar hoogtechno-
logische jobs zjjn op zich niet van 
aard om veel mensen aan werk te 
helpen. En bovendien blijkt uit een

enquete van Fabrimetal (aangehaald 
in Trends 14/11/84) dat in alle me- 
taalsektoren meer arbeidsplaatsen te 
verwachten zijn met uitzondering 
van de wapenindustrie en de vlieg-
tuigbouw. En daarbovenop wil ik 
wijzen op de algehele werkplaatsen-
vermindering in belangrijke bedrijven 
zoals BELL, SIEMENS, BN en de 
Vlaamse vestigingen van ACEC.
En tenslotte valt het mij op dat^ïe 
huidige ontwikkeling grotendeels los 
staat van veiligheids-argumenten. De 
industriële slagwisselingen nemen zo-
veel tijd en geld in beslag dat het Bel-
gisch leger nog jaren lang met zijn 
oude helikopters zal moeten rond-
vliegen, dat de F-16’s niet zijn uitge-
rust met aangepaste wapensystemen 
en ECM-apparatuur en dat de pro- 
duktie van nieuwe mijnenvegers jaren 
te laat is begonnen.
Wordt het binnenkort in Vlaanderen 
net zoals in de Verenigde Staten: dat 
het ergste wat de industrie kan over-
komen een ernstig en onomzeilbaar 
ontwapenings-initiatief van de 
Sovjet-Unie is?
Kan het dan niet anders? Natuurlijk 
kan het wel anders!
En ik kan heel wat alternatieven aan-
geven die in de technologische sfeer 
blijven en daarmee evenzo vele uitda-
gingen voor de industrie vormen: 
wanneer leveren de bedrijven appara-
ten die maken dat het openbaar ver-
voer niet uitvalt als het drie dagen 
sneeuwt? Vanaf wanneer kun je naar 
Brussel telefoneren zonder gestoorde 
lijnen en met de beschikking over 
aangepaste apparatuur? Vanaf wan-
neer kunnen kleinschalige alternatie-
ve energie-projekten ook doorbre-
ken? Vanaf wanneer wordt de tech-
nologie toegepast om het milieu 
schoon te houden en de verwoestin-
gen te herstellen die de mens in de 
laatste vijftig jaar heeft aangericht?
Is er nog hoop of zijn we al door het 
leger verslagen zonder dat er al één 
vijand onze grenzen heeft overschre- 
den?

Ernst Gülcher

chips; niet te vreten
Volgens de voedselorganisatie van de 
UNO (FAO) volstaat de huidige 
voedselproduktie ruimschoots om de 
ganse wereldbevolking behoorlijk te 
voeden. Toch is er nog nooit zoveel 
honger geweest. Het antwoord hier-
op van de Flanders’ Technology-aan-
hangers is de bedrijfsproduktiviteit te 
verhogen door verdere industrialise-
ring en schaalvergroting van de land-
bouw. Deze tekst wil illustreren hoe 
deze industrialisering geen oplossing 
voor de hongerkwaal kan bieden 
doordat ze er de oorzaak van is.

De traditionele landbouw was een 
langzaam evoluerend systeem dat 
zich voortdurend aanpaste aan lokale 
faktoren zoals bodem, klimaat, ziek-
ten, maar ook lokale machtsverhou-
dingen en bevolking. Deze aanpassing 
gebeurde door vruchtafwisseling, 
aangepaste teelttechnieken, een uit-
gebreid soorten- en variëteitenassor-
timent, werkelijke integratie van de 
verschillende bevolkingsgroepen, etc. 
Gezien de landbouw in de eerste 
plaats een bron van voedsel voor 
iedereen was, waren er weinig of 
geen overschotten.

Juist hierdoor werden deze gebieden 
bij de kolonisatie als primitief be-
schouwd. De rol van de landbouw 
als voedselbron voor allen werd ge-
wijzigd tot bron van rijkdom voor 
enkelen. Bij het ontstaan van de ko-
loniale handel werden de plaatselijke 
boeren van hun gronden verdreven 
en plantages voor exportgewassen 
(cash crops) kwamen in hun plaats. 
Bij de industrialisering werd de land-

bouw gezien als een bron van indus-
triële ontwikkeling, waardoor de na-
druk nog meer op cash crops kwam 
te liggen, maar anderzijds werd de 
landbouw zelf ingrijpend gewijzigd. 
Bij de Groene Revolutie gebruikt 
men graag de term High vielding va-
rieties voor wat in feite High respon-
sive varieties zijn. Dit betekent dat ze 
niet uit zichzelf een hoge opbrengst 
geven, maar dat ze een goede respons 
geven op chemische bemesting, irri-
gatie, ziektebestrijding, etc...

Er wordt vooral geselekteerd op hoge 
opbrengsten, maar de aangepastheid 
aan de lokale omstandigheden wordt 
uit het oog verloren. Bovendien wor-
den slechts een beperkt aantal varië-
teiten verbouwd. Hierdoor ontstaan 
grote oppervlakten van genetisch 
eenvormig materiaal, die uiteraard 
nog veel kwetsbaarder zijn. De land-
bouw wordt dus een eenvoudig, 
rechtlijnig systeem waarvan de inge-

KERN VAN DE ZAAK

Hallo, met Jan, de ingenieur 
ik kan nerfekt atomen splitsen 
ben kampioen labolabeur 
door cyUotronisch op te hitsen

Hier Jan, de man der wetenschap 
ik knoei met kwantmechanika 
ik splijt atomen voor de grap 
en loopt het mis dan trap ik na

Ik ben dus Jan, de bolleboos 
en ik verkracht die arme dutsen 
versnel ze in een platte doos 
zit uren aan de kern te prutsen

De onvervalste atoomprofeet 
dankzij formule van de Broglie 
die ik heel eksakt van buiten weet 
bezwanger ik mijn portefeuille

Maar langzaamaan word ik bewust 
waarvoor mijn werk wel dienen zal 
ben helemaal niet meer gerust 
of ik ekologisch niets vergal

Hallo, met Jan, de dissident 
heb inzicht in die flauwe kul en 
verlaat die kriminele tent 
wil niet onnodig een lijkkist vullen

Hou op met dit luguber spel 
welaan dan machtigen der aarde 
wjj willen geen finis terrae-hel 
herzie de orde uwer waarden

Een beetje liefde, een beetje vrede 
en dat de mensen niet hoeven wenen 
een beetje Adam, een beetje Eden 
een beetje minder dat schizofrene

Janoniem



CHIPS :
vervolg van p. 5

bouwde kwetsbaarheden ondervan-
gen worden door externe inputs zo-
als energieverslindende kunstmest, 
pesticiden, irrigatie en ook kapitaal. 
Voor de kleine, meestal ongeletterde 
boeren waren die externe inputs en 
de erbijhorende kennis natuurlijk 
niet bereikbaar. Gezien de traditione-
le landbouw door de groene revolutie 
zowel ekologisch als ekonomisch 
grondig verstoord werd en gezien 
door de grootschalige mechanisatie 
in de industriële landbouw onvol-
doende arbeidsplaatsen vrij kwamen, 
werden de kleine boeren uit het eko-
nomisch proces gestoten. Velen trok-
ken naar de steden, waar ze er nog 
slechter aan toe waren. Door de 
groene revolutie stegen de opbreng-
sten soms, maar niet altijd, en wan-
neer dit wel het geval was, kwamen 
ze ten goede aan een steeds kleiner 
wordende elite.

De nieuwste ontwikkelingen in de 
chemie en de biotechnologie zijn nog 
een verdere stap in die richting. Door 
deze technieken kunnen landbouw- 
produkten tot eenvoudige bestandde-
len, zoals suikers, zetmeel, vetten en 
eiwitten ontbonden worden. Daarna 
kan men mits toevoeging van de no-
dige reuk- en smaakstoffen deze af-
zonderlijke bestanddelen terug sa-
menstellen tot voedsel. Gezien deze 
afzonderlijke bestanddelen gemakke-
lijk te transporteren en te bewaren 
zijn en bovendien uit verschillende 
landbouwprodukten bekomen kun-
nen worden, is men niet meer gebon-
den aan een bepaald gewas en een be-
paalde plaats. De handel in land-
bouwprodukten wordt vervangen 
door een voedselgrondstoffenhandel.

Hierdoor komen de boeren uit de 
verschillende takken van de land-
bouw en uit verschillende streken al-
lemaal met elkaar in konkurrentie en 
komen ze nog meer onder druk te 
staan, met alle gevolgen voor hen en 
voor het milieu vandien.

FLANDERS PRIVACY.

Afluister- en bespiedingsapparatuur, 
ook d it is mogelijk dank zij de 
nieuwe technologieën. Voeg daarbij 
de centralisatie van gegevens in data-
banken enz... Beangstigend? 
Praktisch:
- organisatie: RechtsKritische werk-
groep

- datum: dinsdag 26 februari
- aanvang om 20.00 u
- plaats: Universiteitsstraat.

FLANDERS M YTHOLOG Y, 
debatavond

Een kritische doorlichting van de op-
timistische berichten rond de Derde 
Industriële Revolutie\ Via een be-
nadering vanuit verschillende stand-
punten wordt getracht een ruim 
beeld te geven van de direkte maat-
schappelijke gevolgen en de dieper-
liggende konsekwenties van het in-
voeren van de nieuwe technologieën. 
Nemen deel aan het debat:
- R. Boehm (filosoof, prof. RUG)
- H. Pauwels (technoloog, p ro f rug)
- G. Van Haeverbeek (vert. ACV)
- G. Eggermont (vert. ABVV)
- P. Leroy (milieubeweging) 
Moderator: Piet De Moor.
Praktisch:
- Plaats: Blandijn, Blandijnberg
- datum: dond. 28/2 om 20.00 u
- organisatie: studenten RUG.

EURORECHT
Een ander voordeel voor de industrie 
is dat uit landbouwgewassen niet- 
eetbare produkten zoals plastics, rub-
ber, benzine gemaakt kunnen wor-
den. De wereldmarkt voor voedsel is 
immers oververzadigd en de hongeri- 
gen hebben toch geen geld om voed-
sel te kopen. Door het feit dat deze 
nieuwe technologieën grote inves-
teringen en uitgebreid onderzoek ver-
gen, zullen slechts een beperkt aantal 
bedrijven overblijven, die uiteindelijk 
de ganse wereldvoedselhandel onder 
kontrole zullen hebben.

De laatste maanden werd er zowel in 
Wallonië als in Gent veel aandacht 
geschonken aan de situatie van de 
studenten, afkomstig uit een lidstaat 
van de EG, en die naar België komen 
voor hun studie. In Gent betreft het 
vooral Nederlanders en Westduitsers. 
Sinds 1976 moesten velen onder hen, 
net zoals veel studenten van buiten 
de EG, een hoog bijkomend inschrij-
vingsgeld betalen, en in 1984 werd 
zelfs overgegaan tot een inschrijvings-
stop voor de Europese studenten in 
de diergeneeskunde.

Uit dit alles kan men leren dat: 
Honger niet het gevolg is van overbe-
volking en gebrek aan technische mo-
gelijkheden, maar wel van het feit 
dat de kontrole over de landbouw in 
handen van een steeds kleiner wor-
dende groep mensen komt en van de 
ekologische vernietiging (woestijn-
vorming,...) die met de industriële 
landbouwmethodes gepaard gaan.

Technieken niet waardenvrij zijn, d. 
w.z. ze duwen de maatschappij in 
een bepaalde richting; het invoeren 
van kunstvoedsel leidt tot afbraak 
van de zelfvoorzienende landbouw, 
centralisering van de voedselverdelin-
gen de ermee gepaard gaande machts-
posities en sociale ongelijkheid.

Wetenschappelijke onderzoekers zou-
den zich moeten laten leiden door 
maatschappelijke uitgangspunten en 
gevolgen, en niet door kortzichtige 
industriële belangen (en fascinatie 
voor het nieuwe). Zolang deze indus-
trie hun broodheer blijft, is er uiter-
aard weinig hoop op beterschap.

Over dit alles meer op maandag 25/2, 
om 20.00 u in hetpaviljoentje van de 
landbouwfakulteit, Coupure Links 
653. Pol De Sutter en Luc Schollaert 
houden daar dan een lezing op uitno-
diging van de Kritische WErkgroep 
Landbouw.

Sinds 1982-’83 werden de bijkomen-
de inschrijvingsgelden echter bij di-
verse rechtbanken aangevochten, en 
dit vooral binnen het kader van het 
Europees recht. Dit laatste verbiedt 
immers elke diskriminatie tussen de 
EG-onderdanen, en dit op zeer uit-
eenlopende gebieden. Dit diskrimina- 
tieverbod moet ervoor zorgen dat de 
Europese integratie wordt bevorderd, 
en het protektionisme tussen de lid-
staten niet terug zou toenemen.
Op 13 februari viel in het Europees 
Hof van Justitie te Luxemburg het 
vonnis in de zaak van de Française 
Gravier tegen de Belgische Staat, be-
treffende de ’bijkomende inschrij-
vingsgelden voor EG-studenten in 
België’.

De inhoud van dit vonnis kan in twee 
delen worden opgesplitst:
1) De toegang tot de beroepsoplei-
ding, alsook de opleiding zelf zijn 
van groot belang om het vrij verkeer 
van personen en dienstverlening in 
de EG te bevorderen. Dit laatste 
heeft de bedoeling aan de betrokken-
en de kans te bieden een opleiding te 
genieten in het land waar ze later 
hun aktiviteiten willen uitoefenen. 
Op enkel minder belangrijke uitzon-
deringen na, heeft iedereen met de 
nationaliteit van een lidstaat van de 
EG namelijk het recht om in elke an-
dere lidstaat te werken, zonder dat 
hem/haar enige beperking kan wor-
den opgelegd. Op de arbeidsmarkt is 
er dus niet langer sprake van Grieken 
of Britten of Belgen, maar van Euro-
peanen (van de EG).

DE VRIJDAGSMARKT: ANDERS 
D AN ANDERS

Een doorlopende tentoonstelling 
over: Technologie in de Derde We-
reld (in het kader van 20 jaar OX- 
FAM-België).

Op deze tentoonstelling vindt u:
- fototentoonstelling over Zachte 

Technologie
- fototentoonstelling over Aangepas-

te Technologie in Ontwikkelingslan-
den

- m in ia tu ren  van P ro je k te n  op basis 
van aangepaste technolog ie

- stands van de deelnemende organi-
saties

- diareeksen

Praktisch:
- Inrichters: Aktiekomitee tegen de 

Wapenhandel, ATOL, Dialoog, 
GRESEA, HOOS, Soc. Solidariteit, 
OXFAM-België, OXFAM-Wereld- 
winkel, VVN.

- Toegankelijk op 24/2 tss. 14.00 eny 
18.00 u, op 25/2 tss. 8.30 en 18 
en op 26/2 tss. 8.30 en 18.00 u.

- Gratis toegang
- Informatie op tel: 02/512.14.87.
Vanaf woensdag 27/2: dit alles in het
paviljoentje van de landbouwfakul-
teit, Coupure Links 653.

Als de ar be i dsm ar k t  het heeft over 
Europeanen, waarom zou er dan 
geen sprake zijn van Europeanen op 
het niveau van de voorbere id ing  tot 
de arbeidsmarkt, zijnde beroepsop-
leiding? Daarom ook mag er geen dis-
kriminatie zijn tussen de Europeanen 
bij de toegang (o.a. inschrijvingsgel-
den) tot de beroepsopleiding.

2) Wat moet er nu begrepen worden 
onder beroepsopleiding, en valt met 
name ook de universiteit daaronder? 
Het Hof van Justitie probeert het be-
grip beroepsopleiding zo ruim moge-
lijk te omschrijven: beroepsonderwijs 
is iedere vorm van onderwijs, die 
leidt tot een bepaalde beroepskwali- 
fikatie, of die een bepaalde be- 
kwaamheid verschaft om een beroep

GUT zoekt
Het Gents Universitair Toneel (GUT) 
zoekt nog steeds 4 mannelijke figu-
ranten (niet-bezoldigd) voor de pro- 
duktie Equus van Peter Shaffer.
De première is voorzien op 14 maart 
in Proka. Er wordt 2 a 3-maal per 
week gerepeteerd.
Wie geihteresseerd is neemt kontakt 
op met Paul Ooghe, Leiekaai 135 te 
Gpnt TpI- 091/37 83 10 , of met 

"TToen Van Denllroeck, Rode Lijve- 
kensstraat 174 te Gent.

Aankondigingen verlopen buiten de 
verantwoordelijkheid van de redak- 
tie. We willen dan ook niet instaan 
voor een proces dat we aan ons been 
krijgen.

uit te oefenen, ongeacht de leeftijd 
en het niveau van de leerlingen of 
studenten, en zelfs als het program-
ma een deel algemeentonderwijs om-
vat. Deze uitspraak heeft direkte 
werking, hetgeen wil zeggen dat deze 
uitspraak BOVEN de wet staat, en 
de rechter desnoods de wet moet ne-
geren, als die strijdig is met de uit-
spraak.

Op uitzondering van de Dienst In-
schrijvingen aan de RUG is nagenoeg 
iedereen het erover eens dat dit von-
nis toepasselijk is op de universitei- 
ten. In dit geval zal dit er onder an-
dere toe leiden dat Nederlanders, 
Duitsers,... niet langer een bijkomend 
inschrijvingsgeld moeten betalen, dat 
hun inschrijving niet langer kan wor-
den geweigerd,....
Verder is het ook mogelijk dat de 
Europeanen met dit vonnis de terug-
betaling vragen van alle bijkomende 
inschrijvingsgelden die werden be-
taald. Een eerste, ruwe schatting 
wijst erop dat het om een bedrag 
gaat dat de 100 miljoen kan overtref-
fen. De RUG moet dus 100 miljoen 
besparen?? De mogelijkheid bestaat 
echter dat de RUG het dubbele van 
dit bedrag kan terugkrijgen van de 
Belgische Staat. De toelagen per stu-
dent die de Staat betaalt, bedragen 
immers het dubbele van de bijko-
mende inschrijvingsgelden, maar die 
toelagen werden tot nu toe slechts 
uitgekeerd voor Belgische en een be-
perkt aantal buitenlandse studenten. 
Nu wordt het waarschijnlijk dat ’Bel-
gische’ vervangen wordt door ’Euro-
pese’ in de toelagenregeling. In dat 
geval zou de RUG er enige winst uit 
halen.

Daarenboven zouden degenen die in 
1984-’85 niet werden ingeschreven 
in de diergeneeskunde wel eens recht 
krijgen op een schadevergoeding voor 
het verloren jaar. Ook de beperkin-
gen op de inschrijving voor buiten-
landers aan andere uniefs zla niet 
meer gelden voor de Europeanen. 
Daardoor staan de poorten in België 
open voor alle Europeanen, in die 
zin dat ze op gelijke voet staan met 
de Belgen (ook Belgen die in het bui-
tenland wonen). Zal er daardoor 
geen grote toevloed zijn van Europe-
anen, in de eerste plaats Nederlan-
ders?

De mogelijkheid bestaat, maar dit is 
nog niet zeker. Er zal wel altijd een 
drempel blijven om in het buiten-
land te gaan studeren. Als er dan 
toch een aanzienlijke toename komt 
van het aantal Europeanen, wordt er 
door diverse kringen aangedrongen 
op de oprichting van een Europees 
kompensatiefonds, dat voor de finan-
ciering van de grensoverschrijdende 
studenten moet zorgen. Voor België 
2ou dit laatste het voordeel geven dat 
de bestaande infrastruktuur verder 
kan benut worden bij een dalend 
aantal Belgische studenten.

Het vonnis van Luxemburg heeft dus 
een beweging in gang gebracht, waar-
van de gevolgen nog niet onmiddel-
lijk duidelijk zijn. Enerzijds bestaat 
de mogelijkheid dat die beperkt blij-
ven tot de bijkomende inschrijvings-
gelden voor Europeanen, anderzijds 
kan er ook een sterke toename zjjn 
van het aantal studenten, en dan zou 
het vonnis wel eens zéér lang kunnen 
nadreunen in de Belgische onderwijs-
wereld. Wellicht ook omdat de moge-
lijke gevolgen niet meteen kunnen 
worden voorzien, is er nog geen reak- 
tie van overheidswege (zowel Coens 
als Bertouille).
De rechter heeft beslist, het woord is 
nu aan de beleidsvoerders.

PDG



Ge Ha KT
Ik geef het eerlijk toe, in normale 
omstandigheden beschik ik niet over 
enig muzikaal talent. Een middag-
maal in een van onze hooggeprezen 
studentenresto’s inspireerde me ech-
ter tot de volgende avant-gardistische 
kompositie: ’’BrrrrBwèèèèèkJekkes- 
TfffTfffhhhhh”. Helemaal op punt 
staat het nog niet, maar geef toe dat 
het swingt. Deze jongen hier was 
trouwens zodanig onderste boven 
van zijn eigen kunnen, dat hij een 
uur lang voor de spiegel zijn naam 
heeft moeten herhalen vooraleer hjj 
zichzelf weer herkende.

Ik weet het, misschien koester ik ij-
dele hoop, maar stel je voor dat dit 
slechts een begin is, een tipje van de 
sluier dat is opgelicht! Tot welke 
eenzame artistieke hoogten zou een 
regelmatig bezoek aan het studenten-
restaurant me dan niet kunnen drij-
ven? Welke denderende karrière ligt 
me dan niet in het verschiet?

Dit meesterwerk zet ik alleszins op 
plaat. Het mag dan een eenmalige 
uitschieter zijn, maar voor het nage-
slacht verloren gaan mag hij niet. Een 
sobere begeleiding lijkt me het best. 
Wat denkt u van het geluid van drie 
Gentse bierklubs die hun magen la-
ten leeglopen na een cantus, en dan 
op het voorplan die hemelse klanken 
’ ’BrrrrB wèèèèèkj ekkesTfffTfffhhhh ’ ’ 
Nee, dat kan niet mis gaan, dat 
wordt een hit. De verkoopcijfers van 
’Beats of Love’ zullen er kinderkak 
bij zijn.

En dat allemaal dankzij die goede 
oude Brug. Wat een inspiratie is zij 
niet voor haar studentjes. We moes-
ten ze dekoreren! O, oord der muzen 
uw lof zal ik zingen!

Neem nu mijn vriend Gerard. Zij die 
hem vroeger gekend hebben zullen 
mijn mening onderschrijven. Een 
sukkel was hij, een meelopertje, een 
triest figuur met bleke wangen en 
hangende schouders. Met de beste 
wil ter wereld kon hij niet enig on-
derscheid ontdekken tussen de Gazet 
van Antwerpen en ’Eros en de een-
zame man’ van Boon. Zo triest was 
hij. Weken hebben we er moeten op 
aandringen voor Gerard zich liet 
overhalen om eens in de Brug te gaan 
eten.

Met alle leden van zijn inderhaast op-
gerichte supportersklub hebben we 
hem tot aan de ingang vergezeld en 
met iets van doodsverachting in zijn 
blik is Gerard naar binnen gegaan, 
ongewapend! Luide moedigden wij 
deze vermetele daad aan, en vol span-
ning wachtten wij op zijn terug-
komst. Het duurde een kwartier, ja 
vijftien volle minuten, eer we hem te-
rugzagen. Op handen en voeten 
kwam hij naar buiten gekropen. En 
de aanblik die hij bood! Sommige da-
mes moesten zich vlug omdraaien om 
zich te kunnen beheersen. Trillen 
over heel zijn lijf deed hij, zijn bloed-
doorlopen ogen stonden opengesperd 
alsof ze iets zagen dat er niet was, en 
zyn lippen waren bedekt met een 
walgelijk groenachtig schuim. Wij 
gingen om hem heen staan, eerbiedig 
het stilzwijgen bewarend. Want we 
wisten dat het ging komen. Met een 
bovenmenselijke inspanning richtte 
Gerard zich op, zijn ademhaling

maakte een afgrijselijk reutelend ge-
luid. Het was muisstil geworden in de 
Sint Pietersnieuwstraat. Niets kon je 
horen, buiten dat gereutel.

En net op het ogenblik dat de ver-
schrikkelijke gedachte in ons oprees 
dat zelfs de Brug niet meer is wat ze 
eens geweest was, sprak Gerard die 
historische woorden die heel stude-
rend Gent tot tranen toe bewogen:

”Nooit meer! Nooit meer! Nooit 
meer! ”.
Daarop gaf hij de inhoud van zjjn 
maag over (we zullen deze niet be-
schrijven, om de eenvoudige reden 
dat dit toch zou gecensureerd wor-
den) en zakte als een pudding in el-
kaar.

Wij wilden in juichen uitbarsten, 
maar de kroppen in onze kelen ver-
stikten onze stemmen. Het was té 
mooi.

Sinds die heuglijke dag is Gerard een 
ander mens geworden. U zou hem 
eens moeten zien, zelfverzekerd door 
het leven lopend, het hoofd rechtop, 
de rechter mondhoek in een spot-
tend glimlachje omhooggetrokken. 
Een echt plezier is het. Laatst ver-
trouwde hij me in een onbewaakt 
moment zelfs toe dat hij een vermoe-
den begon te krijgen van het verschil 
tussen de GvA en ’Eros en de eenza-
me man’. ”Ik weet het niet zeker”, 
zei hij, verlegen in zijn neus peute-
rend, ’’maar ik denk dat het iets met 
multinationals te maken heeft. En als 
het dat niet is, zit ik zeker in de 
buurt. Ik vind het wel! ”

En u moet weten dat Gerard slechts 
een van de vele voorbeelden is. Dus, 
beste lezers, als u ooit op straat loopt 
en u ontdekt dat u mijn melodie aan 
het hummen bent, denkt u dan eens 
aan de instelling die dit alles mogelijk 
heeft gemaakt. Hoeveel schoonheid 
zou de wereld moeten ontberen als 
zij er niet was! Een dankbaar ’Halle- 
loeja’ zou zeker niet misstaan.

GeHa

GENOEG 
VVS - SVB 
LEUGENS
Mijnheer,
In de hoop van de objektiviteit en a- 
politieke stellingname zou ik gaarne 
hebben dat ook deze brief in ’Scham-
per’ gepubliceert wordt. Met deze 
brief wil ik graag de waarheid aan het 
licht brengen i.vjn. de brief ’Do the 
Mussolini’ van ’’meneer” Mareels 
Geert, VVS-SVB voorzitter. Dat 
Mareels Geert een politiek beest is 
(zoals hjj zichzelf noemt) wil ik best 
geloven. Hij is met zijn brief ’Do the 
Mussolini’ er denderend in geslaagd 
de waarheid weer eens te vervalsen. 
Ziehier de feiten.

Op donderdag 31 januari begeef ik 
mij met een vijftal vrienden, waar-
onder slechts 2 NSV-leden (en niet 
een bus Leuvense NSV-ers, mijnheer 
Mareels!) naar de Politeia-fuif. Met 
enorm veel geluk vind ik eindelijk 
eens de VVS-SVB voorzitter in leven-
de lijve zelf. Ik vroeg hem iets i.v.m. 
volgende feiten. Ongeveer een maand 
geleden werd de ruit van m’n vrien-
din ingegooid, gewoonweg omdat ze 
in m’n gezelschap werd gezien, en ik 
geen kommunistische indoktrinatie 
aanvaard. Zij werd slachtoffer van 
een zogenaamde ’anti-fascistische’ ?
VVS-SVB aktie die blijkbaar moest 
dienen tot intimidatie van. gewone 
studenten die niet bevriend zijn met 
links gespuis. Daar er op z ’n minst 2 
VVS-SVB leden bij de aktie betrok-
ken waren, (indien gewenst wil ik 
hun namen vernoemen) vond ik het 
maar heel normaal dat ik me tot de 
voorzitter van VVS-SVB wendde, om 
te vragen of hij die 2 VVS-SVB leden 
niet kon aanmanen tot betaling van 
de gebroken ruit, ong. 1500 fr scha-
de. Als reaktie op mijn vraag kreeg ik 
volgend antwoord: ”Je denkt toch 
niet dat wij zo stom zullen doen”!

Na een lang gesprek over waarom, 
waarvoor, welk nut...? dat die ruit in-

gesmeten werd, bleek dat ’mijnheer’ 
Mareels me erop aan het wijzen was 
dat z ’n anti-fascistische knokploegen 
met voldoende op de fuif aanwezig 
waren voor mij een lesje te spellen en 
dat het spijtig zou zijn als ik thuis 
zou komen en moet vaststellen dat 
ook mijn ruit ’gaatjes’ vertoond. Op 
die bedreiging heb ik geantwoord dat 
ik m’n vel duur zal verkopen, des-
noods (om de zoveelste verwonding 
te voorkomen) met een bierglas.

Ik heb de heer Mareels erop gewezen 
dat hij zeker z’n gesprek met de 2 
VVS-SVB leden in de loop van deze 
week moest houden om de opgelo-
pen kosten van de herstelling van de 
ruit te vergoeden. Resultaat van het 
gesprek: niets!
VVS-SVB denkt blijkbaar dat alle 
studenten rijke oompjes in Rusland 
hebben?

Wuestenberghs Jean-Pierre 
Symphatisant van het 

NF en NSV

(Als a-politiek blad *Schamper dus* 
hoop ik dat deze brief wordt gepu-
bliceerf, of is Schamper dan toch 
niet zo onpartijdig als het hoort te 
zjjn??)

agenta
THEATER 

- H O T E L L O
Teater Controverse, Burggravenl. 87 
Op 27 en 28/2 om 20.15 u

- K A L D E W E Y  (Botho Strauss)
Door BKT, Balzaal Vooruit 
Op 28/2 om 20.30 u

- K I N G  P.
Arca Theater, St-Widostr. 4 
op 27 en 28/2 om 20.00 u

MUZIEK

- M O D E R N  V I S I O N  
Kaffee De Ploeg, St-Pietersn.str. 13 
Op 27/2 om 22.00 u

- B A C H  S I M P S O N  H U M E  
Minderbroederskerk, Oude Houtlei 
Op 28/2 om 20.30 u

- A V O N D C O N C E R T
Gele Zaal, Nonnemeerstr. 26 
Op 28/2 om 20.30 u

srccp
Programma van 22/2 tot 28/2 
************************

20 u: A N O S  A M O U R S  (France, 84) 
van Maurice Pialat, 
met S. Bonnaire, D. Besnehard.

22.30 u: U G E T S O  M O N O G A T A R I  
van K. Mizoguchi, 
met M. Kyo, M. Mori, K. 
Tanaka,....
(verlenging: tweede week)

Fq Tq KLAS
Op woe. 27.02.’85 organiseert de Fo- 
toklas een info-avond over ontwikke-
len en afdrukken in de zwart-wit 
fotografie, vooral gericht naar de be-
ginnenden en degenen die hun kennis 
nog eventjes wensen op te frissen.
Er wordt voornamelijk uitgeweid 
over het ontwikkelen van z/w films 
en het afdrukken van de negatieven, 
evenals de praktische uitvoering daar-
van in de donkere kamer.
Ons principe is nog altijd dat fotogra-
fie helemaal geen hypertechnische 
aangelegenheid mag zijn. We benade-
ren dat onderwerp dan ook vanuit 
een meer praktisch gericht standpunt 
zodat zelfs mensen zonder enige er-
varing desnoods ’s anderendaags al 
aan de slag kunnen.
Iedereen is dus welkom op woe- 
ayond, om 20.30 u. Fotoklas bevindt 
zich in het Studentenhuis, op de 2de 
verdieping. Andere werkavonden zijn 
trouwens nog iedere di- en do-avond, 
ook vanaf 20.30 u.

Schamper is het officiële studen-
tenweekblad van de RUG. De re-
dactie bestaat uit vry willige .mede-
werkers. Klachten i.v.m. het beleid 
van de redactie dienen gestuurd 
naar de voorzitter van de controle-
commissie, p/a St.- Pietersnieuw-
straat 45, 9000 Gent. 
Lezersbrieven worden verwacht op 
hetzelfde adres, ten name van de 
Schamperredactie. Naamloos is 
prullenmand.

Hoofdredactie: Peter Hostens 
Verantwoordelijke uitgever:
Geert Joris



NIEUWE ESTETEN
Het begon bij gewone dansproduk- 
ties, daarna werd het moderne dans, 
nog wat later post-moderne dans en 
nu hebben we de opkom st van de be- 
wegingsfestiuals. Ook Nieuwpoort 
doet mee. Voor een receptief teater 
dat probeert aan alles wat vernieuw-
end en marginaal is, steun te geven, 
kan men aan de jonge interesse voor 
alles wat beweegt of niet beweegt 
niet voorbij gaan. Maar het Nieuw-
poort selekteert tenminste, i.p.v. 20 
groepen te vragen waarvan 18 de 
moeite niet zijn, programmeert men 
er 3, waarvan 1 een beetje tegenvalt. 
Laten we ze even bekijken. 
BALATUM
Uit de stal van Anne Teresa De 
Keersmaeker (Rosas danst Rosas), is 
een danseresje op haar eentje begon-
nen. Met hun tweetjes (Michèle Anne 
De Mey en Roxane Huilmand) ver-
kenden ze de Balatum. Wandelen 
naast de vloerbekleding, eerst alleen, 
dan met hun beitjes.
Hierna wordt het geometrisch vlak 
zachtjes betreden met schroom, om 
er stilaan wilder op te worden en te 
kronkelen op de vloer. Op het einde 
keren ze terug naar de zetel waarin 
ze zaten en waaruit alle bewegingen 
vanuit gewone dagdagelijkse hande-
lingen zijn ontstaan. Het dekor is een 
flat met zicht op een grootstad. Een 
immense ruimte waar 2 zetels het 
stuk Balatum bekijken. En daarin 
onze dametjes, speels, ernstig, krach-
tig, en... zoals het label van de Rosas 
stal luidt: vakkundige, mooie bewe-
gingen. Maar inhoud en interpretatie 
is voor de Luisteraar.

De vis zwemt en de tee trekt. En als 
de tee teveel trekt, wordt de teepot 
met een pistool doodgeschoten. Als 
men alle bomen omzaagt en veran-
dert in wolken, zouden alle mensen 
genot hebben van de bossen als die 
bovendrijven, in plaats van alleen die 
mensen die dicht bij de bossen wo-
nen of erin. Zo had het Haarlemse 
gezelschap Alex d’électrique nog 
wel enkele moppen meer in petto 
in hun produktie 'De Haaienplaneet'. 
Het drietal Maarten Balm, Ko van 
den Bosch en Ed Bosma omschrijven 
hun voorstelling zelf als anarcho-ab- 
surdistische gekte.
Het verhaal speelt zich ergens af op 
een verre planeet, in een mijndistrikt. 
In het distrikt wordt ’s nachts niet 
gewerkt omdat het te donker is en 
overdag niet omdat er te weinig licht 
onder de grond is. De boekhouder 
Bob houdt elke dag keurig bij hoe-
veel erts er niet is afgegraven en 
wordt wanhopig als zijn telsommetje 
steeds maar op zeven uitkomt in 
plaats van op nul. Otto, de distrikt- 
leider, vertegenwoordiger van het ge-
zag, probeert de orde te handhaven 
terwijl de arbeider Koch de hele dag

ADVERTENTIE ■—"

DE LICHTE KAVALERIE  
In het bewegingsfestival te Antwer-
pen (voorjaar ’84) vielen een paar 
produkties op. De beste onder de 
slechte? Hierbij was Stabat Mater. 
Hun inhoudloze kruising tussen 
Rosas, Pina Bausch en Jan Faber,

kon het Gentse-Feesten publiek niet 
pruimen. Maar ze hielden niet op. 
Stabat Mater werd de Lichte Kava- 
lerie. Ze huppelden een beetje voor-
uit. Van het ene uiterste vervielen ze 
in het andere. Teveel willen vertellen 
zonder iets echt goed uit te werken.

geen erts afgraaft en Otto’s gezag 
stelselmatig ondermijnt. Hij knutselt 
aan een vuurtoren om te ontsnappen 
naar het Paaseiland, waar zijn vader 
per abuus als standbeeld wordt ge-
bruikt.
Na een elektriciteitspanne en een in-
storting in een mijnschacht verliest 
Otto de kontrole over de situatie. In 
plaats van de arbeider verdenkt Otto 
Bob, omdat hij Bob met een hamer 
en een zaag heeft zien rondlopen. Na 
een verhoor in Bellemansstijl, waarbij 
Bob in een vlaag van woede Otto’s 
goudvis met een mixer naar de ande-
re wereld helpt, wordt Bob opgeslo-
ten. Otto krijgt het helemaal op de 
heupen nadat Bob erin slaagt te ont-
snappen. Hij krijgt fascistoïde neigin-
gen waarbii hij een speech in het 
Duits afsteekt terwijl hij in gedach-
ten de ovaties van de toeschouwers 
hoort. Otto kondigt de avondklok af, 
verrast Bob en schiet hem neer. Ter-
wijl Koch de zoveelste instorting ver-
oorzaakt door zijn ontsnappingspo-
gingen, herstelt Otto autoritair de 
orde.
Het op zich ernstige verhaal wordt 
gebracht met massa’s woordspelingen

Maar ja, het zijn geen beroeps en 
Alain Platei is hun enig veulentje dat 
een beetje kan dansen, dus... In een 
dekor dat een tempel suggereert, ko-
men de blauwe mannetjes en vrou-
wen op en beginnen te bewegen. Be-
wegen rond het tema van het paard

en de religie. Bewegen met spot en 
humor. Maar de humor breekt echt 
niet door. Hij blijft hangen bij een 
paar enkelingen die het snappen.
Dan maar de trukjes opzoeken die 
het altijd doen (roddelende wijven, 
overacting, enz...). Nee, de Lichte

dubbelzinnigheden en absurde grap-
pen. Het idee om door middel van 
een verhaal op een andere lokatie kri-
tiek op deze maatschappij te bren-
gen, is niet bepaald nieuw, maar ge-
slaagd is het wel. Aan de orde van de 
dag waren o.a. de mechanisering (als 
we alle werk konden laten doen door 
machines, dan nemen we alleen nog 
maar vingers in dienst en kan de rest 
van de arbeiders thuisblijven), ver-
waarlozing van het milieu en zinloze 
machtsstrijd (op de planeet wordt 
niet alleen als haaien gevochten voor 
de macht, maar de aarde zelf wordt 
verwaarloosd tot een hoop schroot).
Dat vele moppen niet of onvoldoen-
de begrepen worden, was voor een 
stuk te wijten aan de snelle en 
vreemd aandoende uitspraak van het 
Zeeuwse trio, maar daarnaast waren 
er niet echt genoeg toeschouwers om 
een goeie mop bekroond te zien met 
een lachsalvo of een bulderpartij. 
Bob wil op een bepaald moment Ot-
to een kopje kleiner maken, waarop 
Koch hem een pakje teebuiltjes geeft 
’’goed voor 50 koppen”. Grappig is 
het wel, maar tot meer dan een grijns 
komt men gewoonlijk niet.

Kavalerie is erop vooruit gegaan, 
maar te licht om de hindernissen van 
de goede bewegingspa(a)r(d)en te ne-
men. Daarvoor improviseren ze te 
veel en repeteren te weinig.
WASSEN
3 mensen kruipen 2 jaar in een be- 
wegingslaboratorium. En verdiepen 
zich in de methode: Decroux, een 
trainingsproces die je beheersing en 
optimalisatie van je lichaam als bewe- 
gingsinstrument garandeert. Onder-
tussen droomden ze van een produk-
tie. En het kwam. Wassen, een dage-
lijkse bezigheid (voor sommigen), 
waarvan alle bewegingen bestudeerd, 
ontleed en geëstetiseerd werden. Hier 
begint de produktie. Je eerst gewoon 
wassen (opgeruimd staat netjes), 
langzaam maar zeker zoeken naar 
mooie bewegingen en leuke ritmes, 
om dan over te stappen naar mooie, 
visuele handelingen en alle remmen 
los te gooien. Dit terwijl een metro-
noom onverstoorbaar en dwangma-
tig het ritme dikteert. Wassen is een 
mathematisch produkt, maar de kou-
de wiskunde wordt overstegen en op 
momenten stuwt er een gevoeligheid 
de zaal in en je wordt stil, terwijl je 
toch weet dat het enkel de ontroe-
ring is van een mooie getal of een be-
wijsvoering. In deze denderende 
voorstelling kun je maar een kleine 
aanmerking maken, nl. dat men zijn 
onderwerp verliest om over te stap-
pen naar een zoeken naar schoon-
heid. Voor hetzelfde geld kon men 
overgestapt hebben naar een demon-
stratie van kunde en lenigheid. Ge-
lukkig deed men dit niet, al bewan-
delde men de grens. Wassen is een 
produktie die ik een mooie toekomst 
voorspel, aan iedereen die ik tegen-
kom adviseer ik om te gaan kijken en 
hoop op een tweede produktie van 
deze mensen, maar nog beter als het 
nog mogelijk is.

Frans Prutser

Na Electric Alex gaat op stap ’ is De 
Haaienplaneet' pas de tweede pro-
duktie van het jonge trio. Hun optre-
den in het NTG past in het jongeren-
programma, waarvan de bedoeling is 
produkties te brengen die vooral jon-
geren tussen 15 en 25 aanspreken. 
De volgende in die reeks betreft 'De 
prostituees van Djakarta' door Tie- 
drie, op woensdag 27 maart.

irsee

anarcho - absurd:

K i l  PEETERS IN PARIS - RAIAR 1ARE 7
Dit is het soort nieuws dat u in de gemiddelde tijdschriftenzaak kan kopen.
Nieuwscentrum WALRY heeft echter nog wat anders in huis.
Tijdschriften die u nergens anders vindt.
Literatuur, toneel, film en wetenschap zijn onze specialiteiten.

NIEUWSCENTRUM WALRY
Zwijnaardsesteenweg 3 9000  Gent


