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September, de maand waarin de nagloed van 
de zomervakantie wat gemilderd wordt door 
het vroege vergelen van de berkeblaren is, 
althans voor de alerte en dus linkse stu-
dentengemeenschap, over het algemeen een 
rustige maand.
Zo niet in 1978.
Hseft de weëe zomer er mee te maken, is 
het door de nieuwe Cécémel Sparting 
(met druivesuiker !) of is het door een 
toevallige samenloop van nog toevalliger 
sterren en ander geflonker dat deze sep-
tembermaand als een aktierijke maand aan 
Peking zal doorgeseind worden ?
Wie zal het zeggen.

Maar waar gaat het ook weer over.(vraag-
teken] .
Over geld natuurlijk. En het gaat als 

volgr. Zoals het reeds enkele jaren de 1 
politieke gewoonte geworden is in dit 
fraaie land, werd ook nu weer de iaarlilk- 

se en ultieme en krisisbezwerende maatre-
gelen in een bijzonder voordelige dis- 
countaanbieding aangeboden, met de ver-
melding in kontraktsgetrouwe kleine 
lettertjes dat het te nemen of te laten 
was.
En aangezien parlementairen ook maar men-
sen zijn, en zij dus hun jaarlijkse por-

tie zon niet mogen ontberen, werd het 
maar genomen.

Nu zijn studenten nog zo dom niet als 
ze er uit zien, laat staan de aktieve 
studenten. In mei waarschuwden ze reeds 
en maanden aan "tot waakzaamheid".

De slappe zomer voltrekt zich en , zie-
daar op 1 september brengt het Staats-
blad (Le Moniteur Beige) het vonnis: 
de inschrijvingsgelden gaan omhoog tot 
10.000 fr. voor alle niet-beursgerechtig- 
de studenten j in Gent zowat 60 % van de 
studenten.
Niet gedraalden aktiegevoerd dus was het 
motief en het onderhand opgerichte 
Nationale Aktiekomitee tegen de verho-
ging... met vertegenwoordigers uit de 
naar schatting 17 universitaire instellin-
gen die Vlaanderen rijk is, besloot tot 
in-de-mate-van-het-mogelijke boykot van 
de inschrijvingen.
In Leuven bleek daar niets van terecht 
te komen, voornamelijk omdat daar de 
eerstejaarsstudenten zich verplicht moe-
ten inschrijvingen in september, het 
beletten ervan zou nogal onverantwoord 
zijn. In Efc-ussel gingen de inschrijvin-
gen ook door maar organiseerden de stur* 
denten een alternatieve inschrijving.
In Gent (o fiere stede) daarentegen 
verliep de boycotaktie eerder geslaagd.
Op de (Blandijn werden de inschrijvingen 
twéé dagen verhinderd en kregen de 
koene aktievoerders het hard te verduren 
van ouders die hun oogappel ukwamen af- 
leveren op de grote schoolj stoere, goed- 
inhetvleeszittende ko'stwinners lieten 
zich verleiden tot niet voor publikatie- 
vatbare uitspraken en daden (maar alla, 
zo gaat dat met supporters).
In de loop van de derde dag echter liet 
vice-rektor Van Looy (rektor Hbste was 
op vakantie) zich verleiden tot

een gebruikmaking van de Gentse politie-
diensten: een korte schermutseling en 
klaar was de zaak: de inschrijvingen gin-
gen weer normaal door, kassa’s rinkelden 
en ouders waren tevreden.
Maar, vraagt de aandachtige lezer, wat 
met de Ledeganck:gezien het gebouw zeEr 
moeilijk af te sluiten was, lukte het 
de aktievoerders niet,ijieer dan enkele 
uren de zaak dicht te houden. Daarbij komt

het onsympatieke optreden van het daar- 
gelegerde pedellenbestand, wat voor ge-
volg had dat de boycot in de echte bete-
kenis van het woordmiet doorging. De 
koene aktievoerders beperken zich dan 
verder die eerste inschrijvingsweek tot 
het aanbieden van een petitielijst ter 
ondertekening en het vriéndelijk doch 
gemeend informéren van de studenten.

Op dinsdag 12 september werd een natio-
nale aktiedag gehouden en werden in alle 
liiniefs de inschrijvingen geboycot. In 
Gent ging het er enigszins verward aan 
toe: rektor hbste (uitvakantie terug) 
kwam zich 's morgens vergewissen van de 

toestand en zag inderdaad de inschrij- 
vingsruimten afgesloten, hij liep dan 
naar zijn telefoon om even te overleggen 
met zijn kollega-rektoren, en wat later 
kwam hij terug met een hele trits hoge

rektoraatsbonzen: Hoste zegt dat er in 
Ebussel niets gebeurt en dus moet er in 
Gent ook niets gebeuren en knip gaat de 
schaar.
T raditiegetrouw was de Ledeganck al na 
een half uur gewoon aan het werk.
's Middags hadden de knapste onder de 
aktieve studenten een ingenieus middel 
gevonden om de deuren te vergrendelen 
(we verklappen het niet) en weer komt 
hbste kijken. Hij gaat telefoneren en 
komt terug naar de Blandijn met een stra-
lende glimlach "ge moet geen schrik 
hebben ik zal niets laten doen” en de 
man met het boormachine droop weer af.
(op de foto de rektor in gesprek met de 
koene aktievoerders). l^arom opeens mocht 
wat 's morgens niet mocht: omdat hij uit 
andere uniefs gehoord had dat ook daar 
de inschrijvingen niet doorgingen. Een 
standpunt wou de rektor niet innemen.

enkel een gezamenlijk standpunt met 
alle Vlaamse rektoren, waarop zij inder-
daad unaniem de verhoging van het inschrij 
vingsgeld afkeurden en hbste voegde daar 
aan toe geen Akademische Opening te 
zullen houden , cmdat dat grapje het 
financieel niet waard is.
En terecht.

De akties hebben nog geen intrekking van 
de maatregelen voor gevolg gehad. Ufel 
heeft de pers enige aandacht besteed 
aan de perikelen rond de inschrijvingen 
en hebben de meeste studenten van ver of 
dichtbij de eerste bewustzijnsverrui-
mende berichten gekregen over de kwalijk- 
riekende maatregelen: een pluspunt dus.

Op de alternatieve opening die in de 
ELandijn werd gehouden op 2 oktober, 
was er naast de toespraken van enkele 
konventsvoorzitters ook een afgevaardigde 
van het personeel te horen, dit maar om 
aan te duiden dat niet alleen studenten

z ich wat druk staan te maken. Een alterna-
tieve opening die besloten werd met een 
korte doch krachtige betoging in de rich-
ting van het rektoraat, naar oude en 
spontane'istische traditie. Het jaar werd 
strijdbaar ingezet door enkele honderden 
studenten.

Maar, wat te doen schreef Lenin en maak-
te er een bestseller van.

hfet einde is nog niet in zicht, en cm het 
wachten wat draag lijker te maken heeft 
het Nationale Aktiekomitee tegen de 
10000 een betoging (EEN BETOGING) 
vastgelegd op donderdag 12 oktober in 
frussel. Iedereen die dus vindt dat het 
inschrijvingsgeld te hoog ligt, iedereen 
die vindt dat onderwijs demokratisch moet 
zijn, iedereen die vindt dat onderwijs 
gratis moet zijn, moet zich zedelijk en 
moreel (maar dat is hetzelfde) verplicht 
voelen aaar naar toe te gaan, vinden 
wij.

Sn wie zijn wij:

Ne halen onze n ie t  to ta a l versleten  
maar toch erg bestofte en v u ile  l ic h t -
bakken u i t  het hoekje waar we ze vele  
maanden geleden p laatsten , we zoeken 
wat s ty lo ’ s en potloden d ie  de vee lvu l-
dige rooftochten in  onze n ie t s  lu itbare  
kasten overleefden daar ze n ie t  goed 
o f  toch minder geschikt voor gebruik 
leken, we bedenken wat a r t ik e lt je s  en 
alweer z i jn  we voor acht maanden jo u r-
n a lis tie k e  a c t iv ite ite n  begonnen.
En hoewel we t ra d it ie s  aan onze laars jes  
lappen z i jn  we toch genoopt enkele 
ja a r l i jk s  weerkerende puntjes aan te  
stippen:

Eer stens:rich ten  we een oproep to t  de 
leden van. de SDS(Schampers D is tr ib u tie  
Systeem) en a lle n  d ie  zich interesseren  
voor de verspreiding van Schamper. D rin -
gend,doch n ie t  minder v r ie n d e lijk  daarom 
worden ze verzocht zich op maandag 
9 oktober om 20 u. in  de Beug te bevinden 
alwaar het Hoofd op o ve rz ich te lijk e  
w ijze onze nieuwe s tra te g ie  za l u iteen-
zetten . A llen  daarheen.
Tweedenet weten onze trfawe lezers en 
essen welk een gewaardeerd geschenk een 
Schamp er abonnement wel is .  V i j f t ig  
frank is  een sp o tp rijs je  , daarvan z i jn  
w ij ons terdege van bewust, en toch 
kost acht maanden w ekelijks  leesgenot 
je  b i j  ons slechts v i j f t i g  frank.
Je kunt abonneren door v i j f t i g  frank  
te  storten  op rekeningnummer

0010481260-22

met vermeldig abonnement Schamper
door je  naam op te  

geven aan een notoire  redacteur.
Derdens: r ic h te n  we ons to t de ludieken 
in s p ira tie v o lle n , schizofrenen en

gefrustreerden. Schamperredacteurs be-
oefenen een vetbetaalde en n ie t-verm oei- 
ende job . Voel t  u z ich  geroepenj 
wordt v r i jw i l l ig e r . Elke maandagavond 
werken we in  de Beug , vanaf acht uur 
s tip t .
Vierdens: een nieuwigheidje: bepaalde 
thema’ 8 zu llen  we grondiger uitwerken 
en daartoe zu llen  we verruimde reddktie

vergaderingen in rich ten  waarop we ie d e r-
een d ie  zich  in teresseert voor dat 
thema en w il meewerken aan de uitwerking  
ervan, uitnodigen. De eerste thematische 
verruimde redactievergadering za l dsorgaar, 
op 16 september om 20 u. in  de BrugHet 
thema is  :DE STUDENTENRESTAURANTS.
Oef ' t  is  gedaan, e in d e lijk .

de redaktie van Schamper.

De Redaktie



EERSTE EN LAATSTE AFLEVERING:

De ekonomische krisis is nu al 5 
jaar oud: 19 miljoen werklozen in de 
hoogindustriële samenleving, 5,5 
miljoen in de EEG, 300 000 in het 
kleine België. Sedert 1974 horen ue 
ten allen kante dat ue aan een zach-
te herleving toezijn, dat de wester-
se ekonomie aan het herademen is.
Het wordt echter steeds duidelijker 
dat we nog maar aan het begin staan 
van de ellende. Al in juli 11. voor-
spelde de ekonometrist Dean Pierre 
Van Rossem, in zijn vrije tijd ook 
journalist voor HUM0 en KNACK,
508 000 volledig werklozen tegen 
1985 in België, 10,2 miljoen in de 
EEG. Later volgde het ACV, dat 
565 000 werklozen voorspelde. De 
strukturele krisis komt langzaam 
maar zeker aan de oppervlakte.

Het wordt duidelijk dat dit na de 
krisis rond de eeuwwisseling en na 
die van de der tig er jaren, goed en 
wel de derde strukturele ekonomische 
krisis is in de geschiedenis van het 
kapitalisme.
De oorzaak ervan wordt door burger-
lijke ekonomen en politici vaak ver-
doezeld. Men goochelt met monetaire 
chaos en verviervoudiging van de 
aardolieprijzen als dé oorzaken van 
deze krisis. Nochtans is het over-
duidelijk dat de paarse kanker, een 
zeer trage kanker overigens, veel 
dieper zit dan die oppervlakte-feno- 
menen. Eens te meer komen de antago- 
nismen b i n n e n v e t  kapitalistische 
systeem tot uiting. Kankergezwel van 
alles is het fenomeen van de dalende 
winstvoet. Dit impliceert niet dat 
de eigenaars van produktiemiddelen 
steeds minder winst zouden maken, 
bijlange niet, wél dat zij steeds 
meer kapitaal nodig hebben om een-
zelfde winst als voorheen te maken.
In België bvb. daalde de doorsnee- 
winstvoet tussen 1953 en 1977 van 
15,5% tot amper 7,4%.

Maar een afbrokkelende winstvoet 

gaat ook gepaard met afbrokkelende 
handelsmarqes. Die daalden in dezelft 
de periode van 21% naar 14%. Dit im-
pliceert dat de ondernemers, tenein-
de eenzelfde winst als voorheen te 
maken, gedwongen zijn hun omzet 
voortdurend op te drijven. Het meest 
probate middel daartoe is natuurlijk 
de prijsverhoging.
In perioden van overkonsumptie zal 

de dalende winstvoet, via de dalende 
handelsmarges, dus aanleiding geven 
tot een algemene stijgende trend van 
de inflatie. In 1953 bedroeg de in-
flatie amper 0,33%. In 1975 was dat 
al 12,77%. Zeker, nu is die terug-
gevallen tot 6%, maar ekonometristen 
voorspellen opnieuw 15% en 27% voor 
1982 en 1985!

Tn tijden dat men regelmatig van 
paus placht teveranderen, gebeurt 
het ook. wel eens dat studentenbe— 
heerders door andere vervangen worden.

Bij de keuze van deze laatste is  
de zogenaamde heilige geest niet in 
die mate betrokken. Neenee, er gaat 
een heus eksamen aan vooraf, de 
kanditaten worden gewikt, gewogen, 
vingerafdrukken af genomen, test op 
boekhoudkundige kennis, sociale af-
komst : zeg maar objectieve kriteria, 
alsof het om een aanstelling in een 
openbare dienst, gaat.

Iedereen begrijpt dat men aan deze 
belangwekkende aangelegenheid niet 
onopgemerkt kan voorbijgaan zonder 
daaT' eventjes b ij s t i l  te staan.
Nu is de post studentenbeheerder 
niet zomaar een te versmaden baantje. 
De vorige studentenbeheerder Geercms I 
kan hierover meespreken. Naast het 
jaarloon van 85000 fr. is  het van-
zelfsprekend dat meerdere fa c ilite i-
ten impliciet oan deze job kleven.
Als daar zijn : een sekretaresse pa-
raat tot het typen van jaarwerken en 
praktixhe oefeningen, één 134 elek-
trisch schrijflnachine-cm-mee-naar-huis 
te nanen tijdens de lange vakantie-
maanden,eigen dagblad enz.
Een studnntenbeheerdermoet zijn ver-
antwoordelijkheid opnemen indien no-
dig : telefoons onklaar maken, typ-
machines bewaren , zorgen voor een 
opvolger.

Inderdaad, naar wij vernamen heeft de 
nieuwe beheerder voor zijn ambtster-
mijn zichzelf met de naam Geer oms II 
bedacht, hetgeen ons sterk doet ver-
moeden dat hiermee de ingezette weg 
verder zal begaan worden. Men gebruikt 
ook wel eens de naam van de voorgan-
ger om hiermee op de dankbaarheid 
te benadrukken voor diens bijdrage 
en steun tot de verkregen benoeming,

De stijgende inflatiegraad heeft 
mede voor gevolg dat de intrest op 
de obligatiemarkt steeds hoger wordt: 
een kandidaat-belegger wil er zich 
vrijwaren tegen koopkrachterosie. In 
België steeg het doorsnee-rendement 
op staatsobligaties dan ook van 4,5% 
tot 8,3% tussen 1953 en 1977. Ue 
zien hier dus hoe de dalende winst-
voet, via de dalende handelsmarges 
en de stijgende inflatieritmes, een 
stijgend rendement van obligaties in 
het leven roept. EEN STRUKTURELE 
KRISIS, DIE INTREEDT VAN ZODRA DE 
DOORSNEE UINSTV0ET HET DOORSNEE REN-
DEMENT OP OBLIGATIES OVERSCHRIJDT,
IS DUS 0NAFUENDBAAR IN HET KAPITA- 
LISTIES SYSTEEM ! Uant eenmaal dit 
fatale punt bereikt, kan de kandidaat 
investeerder méér van zijn geld krij-
gen door het gewoon in obligaties te 
beleggen, dan hij van zijn geld kan 
krijgen door nieuwe machines aan te 
kopen. In België, maar ook in de 
ganse westerse wereld, met uitzonder-
ing van Zwitserland, werd dit fatale 
snijpunt reeds bereikt. Bij ons in 
1974. In andere landen tussen 1973 
en 1976 !

Eenmaal zover, krijgt het ganse eko-
nomische systeem de kramp: de natuur-
lijke investeringsprikkel verslapt. 
Vooral in die sektoren of bedrijven 
waar de winstvoet zéér laag is, en 
ver onder de doorsnee-winstvoet ligt, 
wordt er niet langer geïnvesteerd.
Men kan toch risikoloos veel meer 
van zijn poen krijgen door obligaties

DE EKONOMISCHE KRISIS 
Raait de demokratie 1985 ?

Debatavond met:

-WILLY CLAES 
-ANDRE DEVREKER 
-MARK EYSKENS 
-JEAN-PIERRE VAN ROSSEM

Blandijnberg, aud. E 
Donderdag 12 oktober 
20 uur stipt

Een organisatie van Werkgroep 
Ekonomie.

maar alle speculaties hieromtrent 
blijken na ieen tamelijk grondig on-
derzoek volledig vals te zijn.
Wij zijn daarom zeer gelukkig met 
onze nieuwe buurman, en hopen 
ten stelligste dat een hartaanval
hem de eerstkomende maand'niet velt.
In principe is  de studentenbeheerder 
te bereiken op ma : 13 -  15 u

di : 12.45 - 13. 45 u 
wo : 18.30 - 20.00 u 

in de Brug -Studentensekretariaat 
óp de eerste verdieping.

z ó . € 7 1
/€ /  s t s  s t /  / t s  u t /  s t /  s t / s t /  s t /  s t /  s t /

Toen bleek dat Schamper niet vol te 
krijgen was, mochten wij, Kommissie 
Sosjaal, ook eens een artikeltje 
schrijven.
Voorstellen hoeft niet meer. Durft 
er echt nog iemand beweren dat hij 
onze werkgroep-zo teder gekoesterd 
aan de boezem van de universiteit- 
niet kent zonder over het geheel van 
zijn lichaam rode vlekken te verto-
nen. Staat het niet op de gevels 
geschreven dat wij iedere twee weken 
de maandag vergaderen om 20 u.
En moest iemand niet weten dat wij 
ons bezig houden met het eten(restau- 
rants), het slapen(de homes) en He 
perikelen veroorzaakt door dis functie 
van sociale en psychische functies 
bij studenten(Pass en sociale dienst) 
dan verklapt hij dit best niet, hij 
maakt zich grenzeloos belachelijk.

Uel hebben we nog gebrek aan spiritu-
ele geesten, anarchistische knokkers 
en slapende leden voor op de achter-
grond .

Voila, we hebben het weer roaarNeens 
g e r e d .

K.S.

te kopen, dus waarom nog langer ri-

sico's nemen en machines gekocht?

Het drama is dat er binnen een demo- 
kratisch systeem géén oplossingen 
zijn om uit een dergelijke struktu-
rele krisis te komen. Het terugzak-
ken van de investeringen in talloze 
sektoren geeft aanleiding tot werk-
loosheid en fabriekssluitingen; het 
industriële reserveleqer groeit a a n . 
De bourgeois-staat moet dan bij-
springen. Enerzijds moet zij de 
werklozen vergoeden, anderzijds 
tracht zij de verslappende ,investe-
ringen artificiëel te stimuleren 
door de subsidiëringen te verhogen 
en/of door belastingsvrijstellingen 
te geven aan kandidaat-investeerders.

Dit leidt tot massale openbare schul-
den en tot kontinue tekorten op de 
begroting. De overheid heeft maar 
twee manieren om die tekorten te 
dekken: zij kan aan geldkreatie doen, 
maar dan delft ze haar eigen graf. 
Geldkreatie leidt tot versnelde in-
flatie en tot opgepepte interesten 
op de obligatiemarkt, waardoor de 
fatale kloof tussen winstvoet en 
beleggingsrendement nog groter wordt, 

Daarom opteert de overheid voor de 
andere oplossing: zij verschijnt als 
ontlener op de kapitaalmarkt met 
staatsobligaties. Maar ook op die 
manier zet zij de intrest onder een 
opwaartse druk. Bovendien biedt zij 
al diegenen die niet langer willen 
investeren, maar liever -beleggen, 
het nodige aanbod van obligaties. En 
ondertussen wordt de kloof maar gro-
ter, het werklozenleger maar langer, 
de krisis maar erger...

Gekonfronteerd met deze moeilijkheder 
antwoordde MARK EYSKENS destijds:
"De krisis van de dertiger jaren, 
dat was ook een strukturele krisis, 
dat was toch ook geen klein bier, 
hè, en toch zijn we erdoor heen 
geraakt". Zeker. De vraag is alleen 
hoe! Door een tweede wereldoorlog 
te voeren en daardoor het kapitaal 
te vernietigen, waardoor de winst-
voet (verhouding tussen winst en 
kapitaal) met een enorme sprong de 
hoogte in ging. Dit verklaart het 
Duitse Uirtschaftswunder!
HET KAPITALISME HAD EEN AUSCHUITZ 
EN EEN Hl ROSS I M A , FASCISME EN

NAZISME NODIG OM ZISN TUEEDE STRUK-
TURELE KRISIS TE BOVEN TE KOMEN. 
Precies daarom bedreigt ook deze 
derde strukturele krisis onze 
demokratie (of datgene wat ervoor 
verzwendeld wordt), én de wereld-
vrede (of het onding dat ervoor 
moet doorgaan).

winstvoet in het beste geval alleen 
kan stabiliseren, meer niet. Onder-
tussen denkt men al aan loonsverla-
ging : er is het plan HERMAN. In 
Nederland eist professor HEERTJE 
al 10 a 15% loonsverlaging. Zeker, 
dan gaat de winstvoet wél met een 
ruk naar omhoog, kan de winstvoet 
hoger worden dan het rendement.
Maar dan komt men van de pest naar 
de cholera! Tenzij men nog zou ge-
loven in de 'loi des débouchés' van 
de synkretist Jean-Baptiste Say,' die 
.zowel door Marx als door Keynes al 
jaren geleden de mantel werd uitge-
veegd. Uant dan verlaagt de koop-
kracht spektakulair, en is er geen 
afzet voor de sterk gestegen produk- 
tie. Dan komt men in een hardnekkige 
deflatie terecht.

Dit .is de uitdaging die de UERKGR0EP 
EKONOMIE lanceert aan onze politici 
en aan onze bourgeois-ekonomen.
Op het debat van 12 oktober worden 
die vertegenwoordigd door het duo 
UILLY CLAES - MARK EYSKENS enerzijds, 
"ën door de kon junctuur- en mikro- 
ekonoom, de oud-rektor ANDRE DEVREKEU 
anderzijds. Tegenover h e n , a l l é é n  in 
'het verweer, staat de marxistische 
en niet partijgebonden ekonometrist 
JEAN-PIERRE VAN ROSSEM. oud-student 
van de RUG, aan wie de toegang tot 
de Gentse Rijksuniversiteit infor-
meel verboden werd, omwille van een 
paar recht-voor-de-raapse artikelen 
in HUM0.
Het wordt dus een boksmatch met 
woorden op 12 oktober !!!

UERKGR0EP EKONOMIE

lie® ei* 
lesMs eh

Onze politici beseffen heel goed 

dat, om uit de krisis te geraken, 
de winstvoet weer moet worden opge-
tild boven het rendement op obliga-
ties. Het meest probate middel daar-
toe, denken zij, is de matige mate- 
q i n q : reële lonen en koopkracht van 
de arbeidersklasse konstant houden. 
Ekonometrist VAN ROSSEM toonde haar-
fijn mathematisch aan waarom dit de

Lieve vrouwen,
Vrijdag zijn er een aantal vrouwen 
samengekomen die willdhwerken rond 
links-lesbisch-zijn. Iedereen die 
zich zo voelt wordt uitgenodigd op 
de volgende bijeenkomst. 
Kontactadres: Visserij 141, Gent.

f i l m ;

studio skoop 
Van arteveldeplein

van vrijd 6 tot donderd 12 oktober 

zaal 1:

20 u,: C'eravamo tanto amati 

Ettore Scola ( 1975)
22u30: Beyond good and evil 

Liliani Cavani (1977)
z a al_2;

2 2 u : Touche pas la femme blanche 

Marco Ferreri(l974)

t o n e e l ;________

arca
St Uidostraat 

KASPAR
van Peter Handke

op za /, zo o, woe 11, do 12 en za-
terdag 14 oktober , telkens om 20u.

voordracht

Op woensdag 11 oktober komt de neëer 
landse professor UERTHEIM ( auteur 
van oa Evolutie :f Revolutie en de 
lange Mars der Emancipatie) spreken 
over "CHINA"
Deze voordracht gaat door in Aud. A. 
van de Blandijnberg.

eten

maandag 9 oktober 
kampernoeliesoep
varkensgebraad met erwten en worte-
len
visbrochetten met remouladesaus 
ijskreem / fruit.

dinsdag 10 oktober 
minestronesoep
hamburger met savooistamppot 
bami goreng 
yoghourt/fruit

woensdag 11 oktober 
tomatenseop
hesperol met selder in kaassaus 
goulash
rijstpudding / fruit

donderdag 12 oktober 
sëldersoep
braadworst met rode kolen 
risotto milanaise 
taart/ fruit

vrijdag 13 oktober 
preisoep / pap

gepanneerde pladijs met coctailsaus 
loempia in exotische saus 

chocoladepudding/ freud.


