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bewezen ?

’Het bewijs is geleverd', blokletterde
Knack op 6 november. Daaronder volgde
een verslag van de experimenten waardoor
zou aangetoond zijn dat het mogelijk is
om op een niet-materiële (psychische]
manier de materie te beïnvloeden.
Hoe deze experimenten verliepen, waar
de samenwerking lag met de RUG, wat de
resultaten weren en nog veel meer ging
Schamper vragen aan professor Jan Gelan,
chemicus aan het Limburgs Universitair
Centrum (in Diepenbeek] .-Hij was nauw
.betrokken bij deze proeven.
Jan Gelan : 'We hadden al een paar jaar
contacten met de professoren Tenhaeff en
Van Praag, die officieel parapsychologie
doceren aan de Universiteit Utrecht.
De opzet was een aantal experimenten te
doen om na te gaan of men door de ’geest’
(een psychisch proces] de materie kon
beïnvloeden, 'parergie' genoemd in de
parapsychologie.
De paragnosten ('helderzienden’] Gerard
Croiset en Warner Tholen, trouwens twee
goeie vrienden, waren graag bereid als
proefpersonen te fungeren. Er werden 2
soorten experimenten uitgevoerd.
Vooreerst was er het experiment met de
randomgenerator, een klein elektronisch
toestelletje dat een regelmatige pulsentrein (dit zijn pulsen met een vaste
frequentie] omzet in een volkomen willekeurige rondom-pulsentrein. Die onregelmatige pulsen worden dan via een kleine
computer omgezet in een digitale code :
men krijgt een totaal willekeurige opeenvolging van eentjes en nulletjes,zonder enige systematiek.
Als men dan aan paragnosten zou vragen
zich te concentreren op bvb. de ’1 ’,
dan zou men eventueel wel een bepaalde
systematiek kunnen verkrijgen.
Om het afstands-effect te onderzoeken
werd in Bergen een identieke rondomgenerator geïnstalleerd, waarop Croiset
en Tholen zich ook konden concentreren.
Een tweede reeks experimenten was van
spectroscopische aard. Er werd gebruik
gemaakt van een NHR (nuclear magnetic
resonance] Deze techniek is gebaseerd
op de magnetische eigenschappen van de
waterstofkern.
Wat wij gedaan hebben is een zeer eenvoudige molecule (ispropanol, een alcohol]
opgelost in gedeutereerde chloroform, en
deze oplossing tussen de polen van een
sterke electro-magneet geplaatst ( en
niet tussen twee magneten, zoals Knack
verkeerdelijk vermelde].
Het de NHR-techniek worden vervolgens
spectra verkregen waaruit ondermeer informatie over de graad van ordening van
de vloeistofmoleculen kan worden afgeleid. Van dagen voce' het experiment tot
dagen na het experiment hebben wij die
herhaaldelijk geregistreerd en geconstateerd dat de positie van de signalen weinig (maximum 2 Hertz] verandert. IMu wilden wij nagaan of we significante verschuivingen zouden krijgen op het ogenblik waarop Croiset en Tholen zich inspanden. ’

Wat waren de resultaten ?
We hebben een drietal voorbereidende
sessies gehouden met maanden tussentijd
en in het begin kwam daar zeer weinig
van uit.
Wat de random-generatoren betreft (de
eerstgenoemde test met nullen en ééntjes
nvdr], was er blijkbaar wel een verandering op het ruissignaal (randomsignaal].

Hen moet die resultaten echter altijd
statistisch interpreteren en het bleek
dat er nog altijd een behoorlijke kans
was dat die veranderingen per toeval optraden. Uit de random-generatoren-experimenten kunnen dus zeker geen éénduidige
conclusies worden getrokken.
Bij het IMHR-experiment kregen we de eerste keer wel een sterke vervorming van
een aantal signalen.
Die vervorming was echter eenmalig, zodat
we weinig ermee konden aanvangen, hoewel
het toch merkwaardig was.
Een volgende reeks NHR-experimenten (zowat een jaar geleden] gaf een systematische en herhaalbare verschuiving van
ongeveer twee Hertz op het OH-signaal,
wat dus de limiet was van de toegelaten
fout.
Het het doorzetten van de experimenten
steeg ook heel erg de motivatie van de
paragnosten. We hebben dan besloten een
internationaal experiment te wagen om

Nu, te oordelen naar de scherpe vorm van
de signalen in cie spectra tijdens de afwijking, denk ik dat de eerste hypothese
hier aangewezen is. Ook als het hier zou
gaan om een hapering van het toestel-wat
dan al verschrikkelijk toevallig zou zijn
gebeurd-zou die nooit resulteren in een
spectrum met dergelijke scherpe signalen.'

Was het experiment wetenschappelijk water
dicht ?
Ik zou eerst algemeen willen zeggen dat
geen enkle experiment voor 100% waterdicht is. Wat men tenslotte meet zijn
parameters, afwijkingen tov een achtergrond die men achtergrond-ruis noemt.
(di het geheel van niet systematische
afwijkingen die men niet onder controle
heeft].
Wanneer een parameter daar duidelijk van
afwijkt krijgen we een verschijnsel, een
signaal. Nu zijn er criteria waardoor
men kan stellen dat een bepaald signaal
al dan niet betekenis heeft. Aan die
afwijkingen blijft echter altijd een
waarschijnlijkheid verbonden, waardoor
men nooit honderd procent zeker is dat
een verschijnsel niet toevallig is gebeurd. Haar om het NHR-experiment te
vergelijken met wat men het klassiek
wetenschappelijk experiment noemt, dan
ben ik overtuigd dat er meer dan voldoende en zeker evenveel voorzorgen zijn genomen opdat het wetenschappelijk zo eerlijk mogelijk zou verlopen.
Op dat punt is een experiment zeker waterdicht te noemen.

Waarom werden er dergelijke ingewikkelde
instrumenten gebruikt ? Kon men niet
met eenvoudige proefjes de niet-materiële beïnvloeding van het materiële bewijzen ?

Croiset
het afstandseffeet en net nentend vermogen van de beïnvloeding door de paragnosten te testen. Daartoe werden laboratoria
in Gent en in Toronto (Canada] bereid gevonden om mee te wereken.
De resultaten in Canada waren volledig
negatief. In Gent werd een lichte, maar
onvoldoende verschuiving geconstateerd.
Wel merkwaardig was het feit dat in Gent
een opsplitsing van het OH-signaal en
niet van de andere signalen werd vastgesteld tijdens de concentratieperiode van
de paragnosten. Voor ingewijden in de
NHR-spectroscopie geeft dat wel problemen, want men zou verwachten dat alle
signalen zich gaan opsplitsen.
Hier in niepenbeek tenslotte was het
resultaat erg duidelijk : een verschuiving is zeer plots opgetreden (én tijdens
de periode dat de paragnosten zich inspanden], is een paar uren blijven duren
en nadien genormaliseerd.
Z o ’n verschuiving kan nu in principe het
gevolg zijn ofwel van een beïnvloeden van
de ordening van de moleculetjes in de
vloeistof (én daarmee haar magnetische
eigenschappen], ofwel van een beïnvloeden
van het electrisch materiaal waarop we
de spectra aflezen.

Het lijkt inderdaad omslachtig om zo'n
ingewikkeld apparaat te gebruiken, om
een verschijnsel te onderzoeken dat in
principe eenvoudig zou moeten zijn. Ik
bedoel maar dat men in principe evengoed
een paar lucifers aan het dansen zou
moeten krijgen. Gelijkaardige experimenten zijn in Rusland wel gedaan, maar
die blijken toch heel moeilijk' herhaalbaar te zijn. Waarom dus deze ingewikkelde apparatuur ?
Primo : omdat we ze voor handen hadden.
Secundo : omdat het een zeer gevoelige
techniek is waarmee men de minste veranderingen in de moleculaire ordening
kan waarnemen.
Tertio : omdat men in de wetenschappelijke wereld vertrouwd is met deze techniek
en men dus heel goed weet wat normaal is
en wat uitzonderlijk.
Daarbij komt dat het NHR-toestel als instrument om magnetsiche eigenschappen
van stoffen te onderzoeken bij dit soort
experimenten misschien wel aangewezen
is, aangezien men in de parapsychologie
altijd beweert dat er een relatie zou
zijn tussen psychische beïnvloeding en
’magnetische’ eigenschappen.
Althans, wat men daar in de parapsychologie onder verstaat, en dat is helemaal niet het zelfde als in de fysica.
Als men spreekt over een persoon die ’n
andere persoon magnetiseert (di een
handoplegging die eeuwenoud is] dan is
dat een eerder dierlijk, biologische
magnetisme, waarvan men de soorten energie absoluut niet kent.
Er zijn blijkbaar wel een aantal elec(vervolg blz. 3)

w a a rin e e n k le in
lan d g ro o t kan zijn
DEBATVERSLAG

Op 12 november vond in de Blandijn een
paneelgesprek plaats onder de titel:
'BEGELEID STUDEREN'. Een aantal sprekers
uit verschillende Vlaamse universiteiten
debatteerden er over de noodzaak van
studiebegeleiding en over de stand van
zaken op dit gebied .
Het was een initiatief van de werkgroep
'UNIVERSITEIT' van het K.U.C. (Katholiek
Universitair Centrum), die daarmee de
vinger wilde leggen op een zere plek van
de R.U.G. Startavond van een actie die
het K.U.C. wil voeren, in samenwerking
met andere studentenbewegingen van het
P.K. (Politiek Konvent).
Studiebegeleiding en onderwijsfunctie
In Leuven, aldus Lieven Jaspaert(Romanist
en assistent-monitor in de faculteit Romaanse aan de K.U.L.), bestaat het monitoraat al sinds 28 jaar.In de faculteit
Letteren en Wijsbegeerte zijn er voor de
zowat 1400 eerstejaarsstudenten 13 monitoren beschikbaar. Het werk van een monitor is méér dan alleen maar wat raad
geven voor een aantal vakken of wat vraagjes stellen en oefeningetjes geven. Elke
monitor is tegelijk groeps- en vakmonitor.
Als vakmonitor herhaalt hij met kleine
groepjes studenten van zo ’n 15 a 20 man
een aantal vakken die inhoudelijke problemen kunnen stellen, terwijl hij als
groepsmonitor een 100 & 120 studenten
begeleidt, niet alleen wat betreft de
studiemethode, maar ook bij hun menselijke
(sociale en familiale)problemen. Jaspaert:
"Je moet eigenlijk de hele mens trachten te
benaderen. Dat is niet alleen de student die
moet studeren en zijn hersenen moet gebruiken,
maar ook de student als mens, want die twee
factoren spelen op elkaar in."
Ondanks de tegenstand (van o.m. professoren
die vinden dat het monitoraatssysteem nutteloze energieverspilling ié), blijft de KUL
de nadruk leggen op een degelijke studiebegeleiding. Zij maakt inmers een wezenlijk
onderdeel uit van de onderwijsfunctie van de
Universiteit. En wel om twee redenen:
Van de ene kant heeft de student die goed
begeleid wordt een maximaal rendement, wat
zijn weerslag heeft op de inhoud en de
kwaliteit van het onderwijs. En anderzijds
omdat een student méér is dan alleen maar
een hoop hersenen. Hij is ook nog een mens
met al zijn problemen. Jaspaert: "Het is
juist de taak om in te spelen op dat knelpunt tussen enerzijds studeren en studieprestatie en anderzijds mens-zijn en leven".
(vervolg blz. 2)

ERRATUM
Er zijn in de vorige Schamper enkele
foutjes geslopen.
Primo : de heer de Potter is niét het
hoofd van het studiebureau van de RUG.
Het hoofd van dit studiebureau is de
rector zelf.
Secundo : in het artikel over studiebegeleiding werd de indruk gewekt dat
dit studiebureau een repititieburo zou
zijn. Fout natuurlijk. Het studieburo
maakt theoretische studies over de RUG.
Tertio : waren wij zo genereus eredoctoraten uit te delen aan de heren Victor
en Gunzburg. Zij kregen de ’grote medaille' van de RUG.
Zo da’s rechtgezet. Dezelfde vrienden ?

vervolg van blz. 1
tromagnetische facetten, maar toch is
het een veel complexere, veel zachtere
vorm van magnetisme, die door instrumenten bijna niet te meten valt.

Kriack stelt dat: "gebleken is dat psychokinese een realiteit is".
Ik wil er eerst op wijzen dat ons experi-

De resultaten blijken erop te wijzen
dat de afstand een belangrijke rol
speelt bij dergelijke experimenten...
De opzet van dat internationaal experiment was 3-erlei.
Men wilde nagaan of er teneerste een
effect was, ten tweede of de afstand een
rol speelde en ten derde of dat effect
gericht kon worden. Wat punt één betreft
kunne we stellen dat er zeer ernstige
aanwijzingen zijn dat er een parergisch
effect heeft plaatsgegrepen. Wel moeten
we vaststellen dat er in Gent nauwelijks
en in Toronto helemaal effect werd waargenomen.
□ p het eerste zicht lijkt het dus alsof
de afstand een rol speelt.
Toch geloof ik dat we het belang van de
afstand niet mogen overschatten. Er
komt nog een ander, zéér belangrijk facet
bij kijken. Blijkbaar is de emotionele
betrokkenheid van de proefpersonen bij
parergische (di beïnvloeding van de nietmateriële op de wel-materiële wereld in
het algemeen 1 experimenten zeer belangrijk.
Prof Tenhaeff die toch een enorme ervaring op dit gebied heeft, heeft dit aspect ook meermaals benadrukt.
Nu was het zo dat noch Croiset, noch Tholen
de labo-omstandigheden in Gent en Toronto
kenden, terwijl zij goed vertrouwd waren
met de instrumenten en de omgeving in Dieper
beek. In Gent was er wel een persoon van
het labo van Diepenbeek aanwezig die - om
de woorden van Croiset te gebruiken - "Als
inductor kon optreden”. Het was bijgevolg
moeilijk voor de paragnosten zich te concentreren op iets dat ze niet kenden. Het
volgende experiment zou er dan ook in bestaan hebben dat de paragnosten vanuit Canada poogden de instrumenten in Diepenbeek
te beinvloeden. Daarom ook is het erg jammer dat Gerard Croiset overleden is (Gerard
Croiset overleed op 20 juli 1980 op 71-jarige leeftijd). De afstand kan een rol spelen, ik sluit dat zeker niet uit maar de ths
se van de emotionele betrokkenheid is hier
zeker zo belangrijk."

ment geen enkele waarneembare BEWEGING geregistreerd heeft. In die zin is het dus
fout te spreken van psychokinese, waarmee
men toch een 'doen bewegen door psychische
processen'aanduidt.
Hoogstens kan men zeggen dat wij geprobeerd
hebben een serieuze, zo objectief mogelijke
en als het kan reproduceerbare waarneming
van de beinvloeding van de niet-materiële
op de materiële wereld Cdus van een parergische beinvloeding) te doen. Ik meen toch
te kunnen stellen dat ons experiment ernsti
ge aanwijzingen heeft gegeven in de richting
van het bestaan van een dergelijk effect.
Maar daarom gaan uitroepen 'Het is bewezen’
dat is erg overtrokken en ik ben daar niet
gelukkig mee.
Men moet voorzichtig blijven. Het experiment is nog te weinig doorgezet om al definitieve conclusies te trekken en de reproduceerbaarheid is deels afhankelijk van de
emotionele betrokkenheid van de proefpersonen, wat een ernstige handicap is.
Wat betreft de invloed van de geest op de
materie, daar is al zo veel onderzoek op
gedaan dat men toch wel stilaan mag gaan
zeggen dat het een onloochenbaar feit is.
Maar het is niet dit experiment dat'de beslissing' zou hebben gegeven. Het is er
één in een hele reeks.
In de wetenschap houdt men zich in zekere
zin niet bezig met de inhoud van de realiteit, maar wel met de omschrijving van de
realiteit met de systematiek die men erop
plakt.
Men is nu alleen nog maar bezig met het registreren van de fenomenen zelf. Met welke
vormen van energie men hier te maken heeft
is nog onbekend. Ik waag me dus zeker niet
aan een verklaring, dat lijkt mij zeer prematuur .”
Professor Gelan vertelde ons ook nog dat de
TV-uitzending een co-produktie was van NOS
BRT en CBS CCanadese televisie) en dat er
gewerkt wordt aan een internationaal experiment rond Croiset. Verder zei hij het
te betreuren dat de meeste wetenschappers
nooit aan wetenschapsfilosofie doen. Met
name de strikte scheiding die veelal wordt
gemaakt tussen beroep [wetenschap) en persoonlijke overtuiging leek hem nogal artificieel. Een kritisch beschouwen van deze
relatie is volgens professor Gelan onmisbaar, daarbij verwijzend naar wetenschapsfilosofen als Roszak en Kuhn.
oooooooo

Wat was de weerslag van de experimenten
op de proefpersonen zelf ?
"De concentratieperiode, die maar zo'n 80
sekonden duurden, matten de paragnosten
werkelijk volledig af. üm hun woorden te
gebruiken: 'De grote elektromagneet zuigt
ons leeg.’ U moet nl. weten dat bij hen
alles draait om een harmonische 'energieverdeling' of zoiets. Zij verdienen hun
brood als natuurgenezers, wat in Nederland
is toegelaten. Als zij een patiënt behandelen brengen ze wat van hun energie over
op de zieke, zo zeggen zij dan toch. Hier
proberen zij hetzelfde te doen, maar dan
op een levenloos voorwerp."

Op onze vraag naar commentaar antwoordde hei
RUG - laboratorium dat aan de experimenten
deelnam, dat het hier ging om een louter
technisch bijstand en dat zij verder niets
met het experiment te maken hadden en hebben.
ooooooooo

We hadden graag professor Ghijsbrecht geconfronteerd met de vraag of hij op het
terrein van de pscyhologie enige logische
evidentie zag voor een mogelijke invloed
v?n het psychische op het materiële. Hij
Verklaarde zich ten zeerste gekrenkt door
een "walgelijk artikel" ivm zijn examensysteem in Schamper 114 [onder Strikt Persoonlijk) en weigerde dan ook elke medewerking.
Lieven

Sceptici beweren nogal eens dat er bij dergelijke experimenten een soort massahypnose
zou worden uitgevoerd op de waarnemers...

RAAD van BEHEER
21 nov.
AFWEZIGHEID.
Eerst en vooral : de 2 RvB-vertegenwoordigers van de VVS komen niet meer naar de
RvB -behoudens tegenbericht- en zullen later ontslag nemen. Wij willen duidelijk
stellen dat we hun standpunt (studentenvertegenwoordiging en -inspraak is zinloos)
niet delen. Konkreet gevolg van deze toestand : de studentenvertegenwoordiging in
de RvB is gehalveerd, wat het ons niet gemakkelijker maakt.
VOORSTELLEN VAN DE VLIR.
De Vlaamse Interuniversitaire Raad heeft 2
voorstellen uitgewerkt waarover alle Vlaamse uniefs zich momenteel uitspreken.
Het 1°handelt over de mogelijkheid keuzevakken te volgen aan verschillende uniefs.
Er werd echter nog geen beslissing genomen
omdat nog moet nagekeken worden of er voor
de RUG die een rijksuniversiteit is, geen
wettelijke bezwaren zijn. We waarschuwen
wel voor een mogleijke verplichting en dus
pendelplicht voor studenten.
Het 2° handelt over een voorstel om aan
alle Vlaamse universiteiten dezelfde beoordelingsnormen en hetzelfde vrijstellingensysteem in te voeren. Wie de verscheidenheid (lees warboel) aan de RUG kent,
weet dat dit geen silmpele zaak is.
Daarom werd voorgesteld het dossier grondig te onderzoeken in een werkkommissie.
Men koppelde die kommissie dan maar onmiddellijk aan het volgende agendapunt, dal
bestond uit ons voorstel tot oprichting var
een onderwijsraad.

ONDERWIJSRAAD.
Uitgaande van de onderwijssituatie aan de
RUG hadden we in een tekst van 7 pag.de
noodzaak aangetoond van een centraal orgaan dat de diverse aspecten van de onderwijsproblematiek zou bestuderen en concrete
voorstellen kon formuleren (deze tekst is
op aanvraag te bekomen).
Na een vrij lange, maar serene, dicussie
bleek dat iedereen in de RvBakkoord ging
met de oprichting van dit nieuwe orgaan.
Wel werden volgende opmerkingen gemaakt.
- géén palabercommissie
- beperkt, representatief aantal leden
- 1°taak : prioriteiten vastleggen en
een duidelijke bevoegdheidsbepaling
(in ons voorstel zeer ruim)
Uiteindelijk kwam men tot :
voorzitter : rector
3 studenten, 3 assistenten, 3 proffen e'n
1 personeelslid.En zonder stemrecht PAS,
Sturiiehuro en Dienst voor studieadvies.
Wij hadden graag één student meer gezien.
Het mandaat zal 2 jaar duren en ingaan ’t
jaar da het mandaat van de leden van de
RvB. Dat is belangrijk omdat voor de 1°
maal de massale vervanging van de studentenvertegenwoordigers om de twee jaar (met
alle nefaste gevolgen van dien) tegengegaar
wordt. Meer in de volgende Schamper.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING.
Raar maar waar : je kan je aan de RUG inschrijven voor een studierichting die de
minister achteraf kan weigeren in te richten. Zo in het Interfacultair Centrum voor
Ontwikkkelingssamenwerking waar zich begin
dit jaar voor een bepaalde studierichting
3 studenten inschreven. En wat blijkt nu.
Door de financiële weerslag moet de minister nu, 2 maand later, daarvoor zijn toestemming geven. Die 3 studenten dreigen
daarvan het slachtoffer te worden.
Nadat we deze toestand hadden aangeklaagd
onthield de RvB zich massaal over het geheel (dit gebeurd zeer zelden). De minister moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen.

OPVOLGING EECKHDUT - MANSART
Wellicht de meest omvangrijke opvolgingsregeling van de laatste jaren : 6 faculteiten zijn erbij betrokken, samen met
17D0 eerste kanners. Uiteindelijk wil men
het oplossen door 2 geassocieerde hoogleraren toe te kennen aan professor van der
Kelen, die dan alle kursussen zou opvragen.
Samen 17,5u theorie en 19 u oefeningen per
week !
Over het geheel hangt een vies reukje : de
meest belanghebbende, Van der Kelen,
schreef het eindverslag van de interfacul* ■
taire commissie, dat door verschillende
leden van de kommissie niet waarheidsge-.’
trouw werd genoemd. De faculteit Toegepaste
Wet. voelt zich daarbij in de zak gezet.
Mede daardoor kan gans deze zaak nog een
staartje krijgen, en heel de opvolgingsregeling op de lange baan geschoven worden.
ANDERE PUNTEN.

Bouwkommissie : 2 leden vervangen : pref
Dekeyser door prof De breuck, student
Alain De Taeye door student Arthur Ceuppens
Geconcerteerde Onderzoeksacties gaven aanleiding tot discussies.
Rondvraag en mededelingen werden ditmaal
bijna een vragenuurtje. Kwamen aan bod :
motie van stad Gent over achterstelling
RUG, verwachtte financiële beperkingen
voor wetenschappelijk onderzoek, enkele
betwistte uitspraken van MAG Van Meerhaeghe
Dp het faculteitsconvent (11 dec) geven we
meer uitleg over de onderwijsraad.

Wouter Van den Berghe en Koen Bostoen.

Dejager

HAPPENING ?
GRANDIOOS!

"Dat is een van de redenen waarom wij de televisie uitgenodigd hebben. Let wel: de opnames zijn gemaakt TIJDENS het experiment
Drieduizend studenten op één avond. Een
en niet daarna. We hebben ook de spectra
opgnomen op magneetband. Dat lijken me vol- grandioos succes.
doende waarborgen voor een objectieve waarneming ."
De'volksdans trgk honderden mensen in
een sfeervolle tent. Give Buzze Blues
Band startte twee uur telaat, en eindigde
rond één uur. Het liep iets uit...
maar dat dempte de stemming niet.Give
Zijn er mogelijke verklaringen voor parerBuzze hield ,sr de swing in, net zoals
gie en telekinese (= doen bewegen zonder
vorig jaar trouwens.
materiële aanraking, louter door psychische En dan de Klapband. Technisch perfecte
kracht)?
muziek, een installatie om van te snoepen,
maar sfeer... Het publiek was blijkbaar
bijzaak, kortom een levende disco-bar.
” Ik wil heel duidelijk het onderscheid ma- Na de klapband was studio 17 gepland, maar
ken tussen 2 dingen. Enerzijds is er het
toen had de politie al lang de stekker
waarnemen van een eigenaardig verschijnsel.
uitgetrokken.
Daar zijn heel weinig twijfels over : de afwijkingen zijn duidelijk waargenomen op het
ogenblik dat de paragnosten zich inspanden.
Waarom stopte alles zo vlug, zo plotseAnderzijds is er de vraag wat de logische,
ling? Zet je gemakkelijk, want da’s een
wetenschappelijke verklaring is voorsddt
lang verhaal.
verschijnsel. Daar moet ik voorlopig het
Dhr. Van Espen, hoofd sociale sector
antwoord schuldig blijven
Ik heb evenzeer
krijgt toestemming muziek te produceren
een aantal NMR-specialisten geraadpleegd,
tot één uur. En de mondelinge afspraak
maar tot nu toe zonder resultaat.
Wel wil ik eraan toevoegen dat het mij hele- dat verlenging enkel een telefoontje
zou kosten.
maal niet verwondert dat er interacties beOm één uur belt Hans Blok en alles was
staan tussen de materiële en de niet-matein orde,doorgaan ... Zo werdt het drie
riële wereld gewoon omdat die indeling zelf
uur als men vanuit het commissariaat opkunstmatig is. Ieder criterium is door de
belt dat er klachten waren, de happening
mens uitgevonden en zo is de indeling materieel/niet-materieel ook maar een indeling moet ten einde lopen. Hans Blok krijgt

nog een halfuurtje om in schoonhied te
eindigen. Op datzelfde moment staan er
al een dertigtal ordehandhavers aan de
ingangen van de tenten, gaan zonder meer
binnen en bevelen met de ’tact' onze
Gentse politie eigen op te houden. De
goeie duizend studenten die er toen nog
waren krijgen zelfs niet meer het einde
van het liedje te horen.

In de ene tent trekt een flik doodleuk de
stekker uit. In jie pikdonkere tent ontstaat tumult. Niemand durft een voet verzetten, niemand ziet een hand voor zich
uit.

Er wordt met glazen gesmeten. Het licht
flipt erug aan. Hans Blok wil de.flikken
in veiligheid brengen achter een tentzeil
en wordt prompt geverbaliseerd.
De muziek is weg, de studenten ook,
Een kwartiertje later : de muziek is weg,
de studenten ook. Een vijftal combi’s
rijden constant rond het St.Pietersplein.

Tja, er was teveel lawaai. Maar wie heeft
er de politie gebeld ? De bezoekers van
de leopold, of kon de nachtwaker van het
Benedictijn-museum niet slapen ?

Nog nooit hebben we zo scherp het gebrek
aan een zaal, een culturele ruimte, om
het even wat dat optredens en veel volk
kan verwerken , aangevoeld.
Het is gewoon doffe armoede dat studenten
door een gebrekkige gebouwenpolitiek
in tenten gejaagd worden.

Niet gespeeld, contractueel toch betaald.
Studio 17. De man die er niét was, omdat
de politie er wél was.

Ps. Overigens krijg ik zo stilaan de
indruk dat een agent in Gent een samenscholing van meer dan 3 studenten als
een aanslag ziet op zijn persoonlijke
eerbaarheid.

vervolg van blz. 1
Tijdsbesparing *
Herman Legrand is landbouwingenieur (KUL).
Zelf noemt hij zich "een middelmatig student". Toen hij eerstejaars was, bestond
in zijn faculteit slechts een monitoraat
voor het vak scheikunde. Hij verdedigt
het: middelmatige studenten krijgen op
die manier de kans om een inzicht te
verwerven in de manier waarop ze een aantal problemen i.v.m. de stof moeten oplossen. Het monitoraat overbrugt ook
de kloof die er (zeker in de 'grote'
faculteiten) bestaat tussen professoren
sn studenten, en die er de oorzaak van
is dat studenten met heel wat ongestelde
(en dus onopgeloste) vragen van de les
naar huis terugkeren. Verder helpt een
monitor je de structuur en de samenhang
ontdekken die er in die grote hoeveelheid stof steekt. In die zin is het mo—
nitoraat geen extra studiebelasting, maar
een studieverlichting: tijdsbesparing
omdat je verstandiger studeert.
RUCA: B.T.K.-project en ombudsman
Mevr. Bossaerts werkt in de dienst studiebegeleiding van het Rijksuniversitair
Centrum Antwerpen, in het kader van een
BTK-project. Ze geeft eerst even een aantal redenen waarom een extra studiebegeleiding aan een Universiteit nodig is.
In vergelijking met de middelbare school
krijgt de student plotseling een heleboel
problemen te verwerken: les in grote groepen, véél meer stof (die moeilijker is),
aanpassing aan het nieuwe milieu, en
tenslotte het aan te vullen gebrek aan
een aangepaste vooropleiding.
Een studiebegeleidingsdienst moet dan
proberen de mogelijkheden te scheppen
voor een o ptimale ontplooiing van de
student, d.w.z. dat hij ervoor moet
zorgen dat de student als individu aan
de universiteit goed kan functioneren.
Structureel gezien betekent dit dat zo 'n
dienst moet werken naar de overheid toe
om te voldoen aan een aantal noden en
behoeften van de studenten.
Daarnaast moet hij zorgen voor een begeleiding rond studiemethodiek en planning in 't algemeen (hoe structureer,
blok je een cursus bv.) en rond studiekeuze- en oriëntering.
Ook de extra-begeleiding vóór en tijdens
de examens behoort tot zijn werkterrein.
Tenslotte moet de dienst voor studiebegeleiding zorgen voor een psycho-sociale
begeleidng.
Hoe is dit nu aan het RUCA allemaal uitgebouwd?
Er bestaat alleen een dienst voor studentenbegeleiding (met 'n paar medewerkers in
een BTK-project) en een ombudsman. De
dienst werkt op drie terreinen: algemene
studiebegeleiding (aan de hand van brochures , teledienst-examen bv.), psycho-sociaal
(d.m.v. persoonlijk contact) en structureel (al ligt dit wel moeilijk omdat de
dienst nog geen echt statuut heeft en nog
niet vertegenwoordigd is binnen de hiërarchie van de universiteit).
Vaktechnische begeleiding bestaat aan 't
RUCA alleen bij de gratie van een paar
vrijwilligers.
"Geef ons de assistenten waarop we recht
hebben !"
Hierna komt Prof. Segaert aan de beurt, die
het wil hebben over de vaktechnische begeleiding van de student ("vermits ik niet
behoor tot de humane wetenschappen, maar
tot de exacte, als fysicus").
Hij verwijst naar wat er dertig jaar geleden gebeurde, toen studenten zelf zorgden
voor eikaars studiebegeleiding via het
peter- en meterschap: "Studenten kunnen in
de eerste plaats zelf al veel doen".
Toch ziet hij het als de taak van professoren en assistenten aan studiebegeleiding
te doen: "Het gaat inderdaad niet op dat
structuren buiten de universiteit er moeten
voor zorgen dat studenten de nodige begeleiding krijgen. Het is onze taak, wij zijn
een onderwijsinstelling".
Volgens hem ligt de oplossing van het probleem in de faculteit geneeskunde voor de
hand: de normen toepassen. In de kandidaturen mag er 1 assistentop 9 studenten zijn.
Volgens die berekening hebben de kandidaturen geneeskunde en tandheelkunde op dit
ogenblik een tekort van 87 assistenten.
Segaert: "Geef ons die en wij geven u de
begeleiding".
Die assistenten (die zouden instaan voor
de vaktechnische begele iding) kunnen er
tevens toe bijdragen de kloof tussen professoren en studenten te overbruggen,
waardoor de studieresultaten beter zouden
worden.

Immobilisme doorbreken
M. De Potter van het Universitair Studiebureau van de RUG, begint met er op te
wijzen dat er aan de RUG, naast de PASdienst en de dienst voor studie-advies,
wel een paar pogingen gebeuren in de
richting van studiebegeleiding. Sommige
professoren en assistenten doen in dat
verband wel iets. Maar structureel is
dat niet uitgebouwd (de PAS-dienst en
de Dienst voor Studie-advies vindt hij
overigens een anachronisme: "sociale
sector die aan studiebegeleiding doet,
dat doet mij zo ergens denken aan een

OCMW die ergens de structurele fouten
van deze maatschappij moet opvangen".)
Het ontbreken van een infrastructuur
van studiebegeleiding is volgens De
Potter te wijten aan de traditie binnen
de oude universiteiten, met het voorbijgestreefde systeem van de leerstoelen
('n professor die titularis is van een
bepaalde cursus). In een tijd, waarin
de over te dragen kennis i.v.m. vroeger
buiten alle proporties is toegenomen en
waarin het aantal studenten ontzettend
is aangegroeid, is zo 'n systeem alleen
maar goed om het immobilisme te bevorderen. Hij pleit voor een nieuw type van
onderwijs, zoals dat al bestaat in’het
Limburgs Universitair Centrum en in de
Universitaire Instellingen Antwerpen.
De transparantie van de procedure
Toch acht hij het mogelijk om ook binnen
de structuren van de RUG (zelfs met het
huidige aantal professoren en assistenten)
voor een betere studiebegeleiding te
zorgen, indien ze geïntegreerd wordt in
het hele onderwijssysteem.
Slechts twee dingen zijn daarvoor nodig:
Op de eerste plaats de 'transparantie van
de procedure'. De Potter: "Daarmee bedoel
ik dat het onderwijs, de evaluatie en al
wat daarmee samenhangt van a tot z, van
1 oktober tot het ogenblik van de deliberatie voor de studenten een glazen huis
moeten zijn, waar zij dwars doorkijken."
Ook de inhoud van de cursussen, vakken,
de doelstellingen en eisen, de manier
van evalueren moeten van tevoren bekend
gemaakt en geïllustreerd worden.
Een taak voor alle docenten dus.
Controle op het leerproces
Op de tweede plaats moet het leerproces
van de studenten begeleid worden. Hiervoor is het nodig dat de professor d.m.v.
vragenlijsten ('pools') de student in de
mogelijkheid stelt zijn eigen leerproces
te controleren, en dat de professor zelf
(of zijn assistent) de student een feedback geeft.
Indien deze'twee voorwaarden (transparantie van de procedure en controle op
het leerproces) vervuld zouden zijn, zouden de lessen beperkt kunnen worden
(zoals bv. in de UIA). Een goede syllabus
of een goed boek zou dan volstaan.
De Potter: "Nogal triviaal zeg ik altijd:
'schaf de lessen af!'"
Met dit laatste punt kan Prof. Segaert
niet helemaal accoord gaan: een boek kan
een professor niet vervangen. Ook al kijkt
hij een beetje afgunstig naar het engelse
systeem, waarin weinig iessen worden gegeven, maar waar iedere student een tutor
en een supervisor heeft, onder wiens leiding hij zelfstandig leert werken door
zélf zijn eigen cursus te schrijven.
("Zo, aldus Segaert, wordt je van staal,
van het duurste").

KLUIVER

KLUIVER

Elke vereniging die aangesloten is bij een
of ander konvent van onze universiteit, i.e
fakulteitenkonvent, politiek konvent, kultureel konvent, werkgroepenkonvent e.a.,
beschikt, over een bepaald budget, in totaal ” drie miljoen en een half... ”. Dit
budget dient om de werking van dergelijke
verenigingen mogelijk te maken.
Vroeger waren misbruiken niet vreemd. Een
scherpere kontrole vanwege de regeringskommissaris heeft echter een en andere prak'
tijk uit de weg helpen ruimen. Maar nu en
dan duikt er nog eens een forel opi
Normaal dienen zekere administratieve regels in acht genomen te worden. Zo moet
de vereniging over het algemeen eerst zelf
voorschieten en dan kan ze met de nodige
bewijzen het geld terugvorderen. Er bestaat nog een andere regeling en dat is de
fameuze 'bestelbon'. Men kan die afhalen
bij de studentenbeheerder die dan al dan
niet zijn fiat geeft en met dit een bestelbon .

Discussie
De discussie die daarop volgt (en waaraan
ook de zaal meedoet) gaat over de noodzaak
van een betere voorbereiding van de leerlingen in het middelbaar onderwijs. Segaert:
"Ik garandeer u dat er nog meer zouden slagen, mocht er een degelijke studiebegeleiding zijn".
Mevrouw Van Oppen (PAS-RUG ) wijst erop dat
zij al 18 jaar aan studiebegeleiding doet:
studenten helpen bij het oplossen van hun
menselijke problemen. Zij twijfelt aan de
noodzaak van een vaktechnische begeleiding
zoals dat in Leuven gebeurt: er slagen mét
studiebegeleiding niet méér studenten dan
erzónder, waarom dan daar al dat geld in
investeren?
Volgens haar ligt de oplossing eerder in
een beter functioneren van
assistenten
die, in de plaats van enkel maar carrière
te willen maken, zich ten dienste van de
studenten zouden moeten stellen. Hierdoor
zou de kloof tussen docenten en studenten
verkleind kunnen worden.
Verder vindt ze dat de universiteit zijn
doelstellingen eens klaar en duidelijk
zou moeten formuleren: willen ze het geheugen van de studenten trainen door hen
een massa stof te laten verwerken, of
wil men mensen vormen die in staat zijn
later zelfstandig en creatief te werken?
Jaspaert: Tóch heeft een monitoraatssysteem zoals dat in Leuven bestaat, zin,
omdat wij de studenten op studiegebied
én op het vlak van het leven zichzelf in
handen geven: zij moeten zelf beslissen.
"De hele politiek is er een van onszelf
overbodig maken".
En op de vraag of het monitoraat wel degelijk in staat is om de democratisering
van het onderwijs te bevorderen, is het
Leuvens antwoord: dankzij het monitoraat
verkregen bepaalde studenten uit een lagere sociale klasse (tweede generatie
gastarbeiders) het nodige zelfvertrouwen
om in hun studies te slagen.
Jos Smeets
Beste KUC'ers, jullie lezersbrief is groten
deels gegrond. Door grove slordigheid is 't
geheel bijna onleesbaar geworden, en dat
heeft nogal wat accenten verlegd. Laten we
(we staat voor de ganse redactie) de conclusies die toen moesten gedrukt worden in
't kort vermelden.
1. heel wat studenten zijn niet tevreden
over het onderwijspeil vd unief, en repititieburo’s parasiteren op dit feit.
2. Mhr. De Potter was minstens 'utopisch’.
a. het glazen huis is niet uitvoerbaar omdat men de proffen daartoe niet kan dwingen
Er besttcat géén sanctie voor proffen...
b. de feed-back e.d. komt eigenlijk neer
op een vaktechnische begeleiding. Wie heeft
assistenten teveel? En dit zou dan de lessen soms overbodig maken ? Enerzijds is dit
een slechte zaak voor de studenten, anderzijds een dromerige slogan, totaal irreëel.
de redactie

Vroeger, toen het met de fiat nog goed ging
werden de bestelbonnen her en der over het
Vlaamse land verspreid, en komt er nu en
dan eens eentje binnen. De huidige studentenbeheerder geeft deze dan door en de firma die het produkt leverde krijgt dan haar
tegoed. Als de bon niet vrij van gebreken
is !!
Deze week kwam er een bestelbon binnen bij
de studentenbeheerder vanwege de Standaardboekhandel voor de werkgroep moraal. Totaal : 9.717 BF. En van wie was die bestel
bon ? Van de Heer Jan Devos. Maar niemand
schijnt die man te kennen. Zijn sympathieën kennen we in elk geval wel door de
keuze boeken. Moraal schreven we dus :
" Encyclopedie van de Vlaamse Beweging ”,
’’ Over de vos Reinaert ”, ” Het geuzenboek”
van Louis Paul Boon, ” De trotse toren ”,
" Evolutie van de Kommunikatiemiddelen ”,
nog enkele boeken van Cyriel Buysse en
Willy Brandt, en..." Vlaanderen en het militair-politiek beleid ”.
Lektuur voor mensen die zich met moraal bezighouden, of niet soms ? Enfin, als er
iemand of de boeken of Jan Devos tegenkomt,
zeg hem dan dat de’/Standaardboekhandel in
elk géval 10% korting heeft gegeven, waarvoor onze oprechte dank.
En eh, Jan, wij wachten gespannen op de bestelbon voor een nieuwe boekenkast...
Johan De Bruyne PVC

C .R A A R
DE KNOBBY

Das Leiden des jungen C. Raars.

Voor mij zit het dkademiejaar er weer op.
Het mag nu gauw winter worden en dan nog
juni. Het hoogtepunt van het schooljaar is gepasseerd.
Voor mij toch.
Herinner je je nog vorige week ? Op
maandag de koning en Wilf'ried Mariens in
Gent. Jou zegt dat misschien niets maar
dat was voor mij een ganse belevenis.
Leve de koning. En Martens ! Met een
premier als de onze klinkt een supplementair begrotingstekort van 50 miljard
nog geruststellend. En ik heb bovendien
mijn lievelingsprofessor in avondkledij
gezien. Leve RUG. Leve Gent. Leve
Vlaanderen. En leve België, wij hebben
de Nederlanders nog maar eens verslagen !
Woensdag beleefde ik echt nog eens 1830.
Ik voelde me echt midden in de nopjes.
Thijs op de place de Brouckère met een
houten been en een kanon, strijdbeeld
van onze heldhaftigheid. Heeft Caesar
het niet gezegd in 57 vooi Christus dat
de Gauloise de beste is ? Leve Christus.
En leve onze paus, het belangrijkste
contraceptief voor de katholieken. Den
duivel zat rmj niet meer vragen om in
God zijn appels te bijten. En dan de FK
happening. Deed me eventjes terugdenken
aan zowel de appendix van de Stomme van
Portici als aan de strijd tegen de tienduizend. Toen de politie binnenkwam
hebben de studenten moedig awoe geroepen
tegen het gezag ! En ik moest niet meer
naar de Koornmarkt lopen om mijn hamburgers en al mijn vrienden waren er !
Het was met een traan in het rechteroog
dat ik hun toga met hermelijn bekeek ;
alle kleuren van linten om de groepen uit
mekaar te houden, alle formaten om de
rangorde te kunnen zien, en toch allemaal
dezelfde pet om de samenhorigheid te
benadrukken (°). Zelfs de Sociétê Générale had naast de steun aan Moboetoe
geld over voor de studenten. Eén groot
feest dus, die woensdag. Bovendien had
het die ganse week niet gevroren !
Verwonderd ben ik nu en melancholiek,
maar ik zie uit naar St.-Niklaas en de
Kerstdagen, die wel nooit meer de top
zullen bereiken als vorige week, maar
toch de straten zullen vullen met James
Last en Philipslampen. Ach, ik vind het
een beetje lastig om die laatste week
van november door te brengen op een kille
en tochtige kamer. Zelfs de foto 's van
David Ham l t o n naast Che gevara lachen
mij uit.

In het land der blinden is eenoog ook
gehandicapt.

C. Raar
l 'authentique

(°)

Toen ik kwaad keek hoe iedereen de TD
verliet toen de studentenfanfare begon
te spelen was er gelukkig een van de inrichters die me met zijn hoofd op mijn
schouders vertelde dat er mensen speciaal gekomen waren voor die manifestatie.

LEZERSBRIEF
Vorige week verscheen hier een brief van
Freddy Vanlancker, waarin hij de "gebrekkige structuur" van het VPPK aanviel en
structuurveranderingen wou.
Hierop is wel enige reactie te uiten.
1° Wij vinden het niet juist dat voor
zo'n zaak het medium Schamper wordt gebruikt : het gaat over een kring en de
interne werking ervan, en dat moet dat
ook intern besproken worden. Des te meer
nog daar de kring over een eigen periodiek orgaan beschikt, n l . Spiegeloog.
2° Zijn kritiek dat het VPPK elitair zou
zijn, is ten enenmale onjuist en getuigt van een gebrek aan enige visie op
de evolutie van de kring. Die werd twee
jaar geleden van de grond terug opgericht
en sindsdien is een berg werk verzet, in
het begin door weinig, maar dat is normaal. Maar het is niet juist dat de kleine "kliek" alles in handen wenst te houden, dat schijnt alleen maar zo te zijn i
voor Wie in een nieuwe "kliek" verenigd
is en niets liever wil dan de mensen die
er vroeger voor gewerkt hebben, buitenzwieren. En dat is alvast gelukt :enkele
mensen hebben voor deze gang van zaken
reeds hun ontslag ingediend. Wij werken
wél democratisch en het is dus moeilijk j
voor "nieuwen" om alles dictatoriaal te
gaan regelen.
3° Een kritiek was ook dat mensen uit
W S - k e r n psycho de kring naar hun
hand zetten. Dit is grove laster en een
poging om een zondebok te vinden in W S ,
want weinig kernleden zijn W S - l e d e n ten
eerste, en verder is het niet verboden
aan VPPK-verantwoordelijken om ook nog
andere dingen te doen. De interpretatie
van schrijver van vorige week berust op
verslagen van twee academiejaren geleden.
Trouwens, het is vals om mensen van W S
en KRAPP te willen betichten van infiltratie in VPPK,daar het juist dié mensen
zijn die VPPK terug hebben opgericht daax
zij het als leemte ondervonden in de gehele werking van onze faculteit PPW dat
die werking niet bestond. In plaats van
te infiltreren hebben zij dus de mogelijl
heid gesfhapen voor kringwerking.
4° Vervolgens is het zo dat de schrijver
van vorige week +_ 30 000 fr heeft
achtergehouden,zogezegd omdat de financieel verantwoordelijke niet gekend was,
en dat terwijl daar duidelijke afspraken
over bestonden.
Wij betreuren het dus ten zeerste dat
een dergelijke wantrouwen wordt getoond
en een achterbaksheid,t.o.v.mensen die
zich al jaren met hart en ziel hebben ingezetwoor het VPPK. In de hoop dat het
niet meer gebeure.
(N.B. Deze brief verschijnt i.pl.v.een
andere, die schrijver van vorige week
grenzeloos belachelijk maakte. Gezien de
discussie van 25 nov.vonden wij dit niet
meer gepast en deze brief is dus als
voortijdige rechtzetting te beschouwen.
Waarmee wij de Schamper-discussie als
afgesloten beschouwen) PAT VIAENE
Ijkstr.9/Gent

2.
Mijnheer de hoofdredacteur,
Met groeiende verbazing en ergernis
lazen we in Schamper 118 het artikel
van u (of van één van uw redacteurs)
over de debatavond die wij inrichtten
rond het thema 'studiebegeleiding’
op woensdag 12 november in de Blandijn.
Wij reageren vooral omdat dit debat
niet zomaar over een theoretisch' onderwerp ging, maar over iets wat voor alle
studenten van belang is. In de laatste
vergadering van het Politiek Konvent
waren de aanwezige studentenverenigingen
trouwens bereid rond dit thema gezamenlijk actie te voeren.
Met uw slordig artikel neemt u niet alleen een loopje met de waarheid, maar
bewijst u de Gentse studentenbeweging
een slechte dienst.
Af gezien van de gebrekkige taal en stijl,
staat uw artikel bol van de onnauwkeurigheden, verdraaiingen en onwaarheden.
Een oppervlakkige lezing had ons al argwanend
gemaakt, de nauwkeurige vergelijking van uw tekst met de bandopname
van het debat bevestigde ons vermoeden.
Zo ging het die avond niet over "studiebureaus in Gent", zoals u schrijft in uw
inleiding (die de lezer na enig zoekwerk
ergens midden in het artikel ontdekt).
- Tussen haakjes: verstaat u die zin zelf
wel: "En dat op een debat ingericht over
de studiebureaus in Gent, en de oplossingen daarvoor in andere universiteiten"?Wat komen 'studiebureaus' hier trouwens
doen? Misschien bedoelde u: repetitorenbureaus?
Om het duidelijk te stellen: in zijn
inleiding zei moderator M. Depugdt dat
het debat zou gaan over studiebegeleiding
aan de universiteit. Dit is toch wel breder
dan 'repetitorenbureaus' (waarover trouwens maar héél vluchtig 'n paar keer iets
gezegd werd).
De verwachting was ook niet dat er die
avond "een Gents initiatief a la Leuven"
uit de bus zou komen, zoals u suggereert,
wij wilden gewoon het probleem van de
studiebegeleiding aan de R.U.G.wat duidelijker stellen om goed gedocumenteerd
verdere actie te kunnen voeren. Met wat
voor een vreemde mentaliteit zit u, dat u
op één avond zo 'n omvattend probleem
•als dit opgelost zou willen zien?
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Een greep uit andere 'onjuistheden':
Het is niet juist wat u schrijft, dat je
in Leuven monitor kan zijn "voor een beperkte groep van een student of 10, anderzijds monitor van één of meer vakken".
L. Jaspaert (die n.b. geen "Germanist"
maar een Romanist is) he t dat helemaal
anders gezegd, zoals u in bijgevoegd
artikel kunt lezen.
U verdraait de woorden van L. Jaspaert
(en spreekt uzelf tegen) als u beweert
dat hij zich bewust beperkt tot zuivere
problemen bij de lessen, taken of repets.
Hij heeft duidelijk gezegd dat, naast
het studie-aspect, ook het menselijk
aspect aan bod komt. U hebt dit zelf genoteerd :"Begeleiding van studenten betekent dat jij en ik met om het even welk
probleem bij iemand terecht kunnen.(...)
In Leuven hebben ze zoiets voor mekaar
gebokst. Daar noemt (sic!) het monitoraat".
Dat er in Leuven tegenstand bestaat tegen
het monitoraat, is waar, maar niet vanwege alle professoren en assistenten
(zoals u schrijft; L. Jaspaert heeft dat
ook nooit beweerd)
Overigens vinden we het wel een kwestie
van eerlijkheid en journalistiek vakmanschap dat u duidelijk zou aangeven welke
bedenkingen van u en welke van de heer
Jaspaert zijn. Zoals u
nu schrijft
dat de tegenstand v§n professoren en
assistenten "typisch (is) voor hun
docentgericht denken. Mijn lesje geven,
mijn onderzoek dat zijn belangrijke dingen.
Als studenten dingen niet snappen, dan
zijn ze enkel en alleen dom", geeft u de
indruk dat L. Jaspaert dat gezegd heeft.
Verder in uw artikel staan er nog zulke
voorbeelden.
Er zou nog veel te zeggen zijn over uw
artikel, over uw onnauwkeurige citaten
(in de geneeskunde mogen de kandidaturen
niet beschikken over 1 assistent op 6
studenten, maar over 1 assistent op 9
studenten), over uw slordige stijl,
waardoor veel onduidelijk wordt...
Uw artikel was beter niet geschreven.

fÆ m tnen u
De menu's zijn nog niet uit.
Maar schamper staat voor niets.
Wij veronderstellen:
maandag 1.12
slakkesoep
kruisnorren in huzarensaus
paardeogen met ketchup
dinsdag 2.12
ketchup soep
hoofdvlees met mosterd en bruin brood
ambassadeur in audiëntie met erwten
woensdag 3.12
erwtesoep met bruine broodkorstjes
pizza capriciosa
noedels & pinns
donderdag 4.12
noedelsoep
kip met hormonen en appeltrot
gerateerde macaroni
vrijdag 5.12
speculoossoep of pap
marsepein
Klaasfondue met mandarijntjes

Tenslotte nog dit: dat u de argumenten
van Prof. Segaert niet juist weergeeft
is erg, dat u hem beschrijft als "een
man die voortdurend in koninklijk meervoud spreekt", is niet alleen onwaar,
maar kan daarenboven ook nog tégen u
uitgespeeld worden. Professor sprak
voortdurend in de ik-vorm, behalve éven,
toen hij het had over zijn praesesschap, dertig jaar geleden. Toen gegebruikte hij inderdaad de wij-vorm:
wel geteld twéé keer in één enkele zin.
Wat ons echter opviel was dat u in uw
artikel, behalve in de eerste zin
(vanwege de vaste uitdrukking 'jij en
ik'?) uitsluitend in het "koninklijk
meervoud" schrijft: "Zoals we hierboven
schreven... En dan hebben we het nog
niet over de realiteitszin van dit plan".
En wat te denken van de slotparagraaf:
"Mijn braaf studentenvolk, een goede raad"?
U lijkt Sinterklaas wel!
Als dat de manier is waarop "Schamper"
op de studenten en op al wat zij doen
neerkijkt...
Gelukkig zijn wij alvast niet teleurgesteld over dit debat: er werden best
zinnige dingen gezegd, waaruit we heel
wat stof kunnen puren voor verdere actie.
Misschien zullen de aanwezigen dan hun
verwachtingen tóch nog in vervulling
zien gaan?

met vriendelijke groet,

Bernard De Cock, Marnick De Puydt,
Patricia Derdelinckx, Pieter Quisquater,
Jos Smeets, Mare Van Daele, Mark Van
Laeken, Nora Van der Meeren:
Werkgroep 'Universiteit' - K.U.C.
Kortrijksepoortstraat 160 - 9000 Gent.

En zo'n stuk proza sluit je dan met 'met
vriendelijke groet'. Rare jongens, die
KUC'ers. Hi!in debatverslag vind je op de
l°pagina. Onze summiere commentaar sluit
daarop aan.
(noot vd redactie)

Zaal 1 : 20.0ÖU
22.30u
Zaal 2 : 22.0ÖU
;

De kudde ( Suru ) van Zeki
Okten.
jabber Wocky van Monty Python.
Speciale filmweek : Bevrijdingsfilms.

JEUGDHUIS ZWABBER--------------------------" 'Doof zijn', heb je het zo al eens bekeken ? ", een film gerealiseerd en bedacht
door gehoorgestoorden zelf met na de film
mogelijkheid tot diskussie, waaraan ook gehoorgestoorden deelnemen, op maandag 1 december om 20.00u in Jeugdhuis Zwabber, Konigin Elisabethlaan 47 te Gent. Inkom 40fr.

Vele studenten zullen dit goedkeuren. Ze zul
len met lede ogen zien dat de proffen die
hen les moeten geven naast hun wedde nog
veel geld pogen te verdienen met nevenfuncties waardoor hun onderwijs gaat lijden.
Het statuut van de proffen voorziet echter
dat een prof die naast zijn professoraat
een full-time bezigheid aanneemt automatisch vervalt in de toestand van buitengewoon hoogleraar en dus vele financiële
voordelen verliest. Het voordeel van deze
toestand is de uitstraling van de universiteit. Gekende voorbeelden zijn Leo Tindemans, buitengewoon hoogleraar te Leuven;
Spaak eertijds in Brussel en Fayat nu aan
de VUB.
Of mogen er geen buitengewone hoogleraars
komen aan de RUG? Moeten het allemaal proffen blijven die buiten hun wetenschappelijke
research nooit de ivoren toren van de unief
verlaten hebben.

Wanneer de raad van Beheer van de RUG een
hoogleraar verhindert buitengewoon hoogleraar te worden dan begrijpen we dat echt
niet.
Waarom? Moet hij dan zijn ontslag
geven ten voordele van een mindere bekwame persoon die nergens aan werk geraakt?
Moeten we niet kijken naar de finaliteit
van het onderwijs en "Leve de cumul' durven roepen wanneer het in het voordeel van
de student geschiedt?
Chris Hocepied
studentenvertegenwoordiger in de rechten

(I

3ón ee/
-------------------------------De KNS Antwerpen-draaischijfproduktie
" Lieve Vrienden " van Reginald Rose in een
regie van Eddy Asselbergs van 29 november
tot 14 december.
De gastvoorstelling " Mummenschanz " op
dinsdag 2 december ( première voor Belgïe ).
De NTG-produktie " Nekrassov " van Sartre
in een regie van Achiel van Malderen in de
Witte Zaal van het Sint-Lucasinstituut,
Zwarte Zusterstraat in Gent, van 28 november tot 21 december.

TEATER SYMPTOOM----------------------------" Onnodig indien niet ernstig ", een stuk
rond arbeid, op 29 november, 5, 10, 13, 17
en 19 december om 20.00U in de zaal van
teater symptoom, Gewad 5 te Gent. Inkom
100 fr., reservatie gewenst.
VERTIKAAL----------------------------------" De Caraïbische Zee " op 28 en 29 november
en 5, 6, 12 en 13 december.
" De Blauwe Maandag ", elke maandag vanaf
1 december.

SKOOP----------------------------------------

Cumul is een gevaarlijk woord. Hiermede
kan men op vandaag bijna iedereen zwart maken. Hoeveel studenten hoort men niet hun
proffen bekritiseren omdat ze cumuleren?
Ook onze rector blijkt thans overtuigd van
de noodzaak cumul bij zijn professoren tegen te houden. Op vorige vergadering van
de raad van Beheer werd immers verhinderd
dat een professor uit de rechten een nevenfunctie zou aannemen in een belangrijke bank
Dat hij financieel recht moet geven en dat
praktijk enigszins belangrijk is werd zomaar opzij geschoven.

(k j/ï
DOEMDENKEN-----------------------------Mogen we optimistisch zijn of schuilkelders
bouwen, da's de vraag. Debat in Blandijn
4 december om 20 u.
sprekers :
prof Kruithof
prof Boehm
prof Gaus
prof Mandei
Van Rossem

CYCLUS VERGADERTECHNIEKEN■

Twee weken geleden verscheen hiervoor een
aankondiging.Ondertussen is een vergadering doorgegaan, waarop werd beslist dat
o.a.volgende punten aan de orde komen :
structurering van de vergadering,agendabuilding, functies in vergadering,moeilijk
hanteerbare personen in een vergadering,
oneerlijke discussiemethoden. Dit alles
aan de hand van uiteenzettingen,rollenspel
en andere.
In het verleden werd die cursus door alle
"belangrijke" studenten gevolgd, voorzitters en dergelijke. Inschrijvingen zijn
nog steeds mogelijk, en wel op Elcker-Ik,
tel. 23.50.34. of bij Pat Viaene,Ijkstr.9.
De cursus gaat door op 4 zaterdagen en
de eerste is op zaterdag 6 december.
Voor iedereen warm aanbevolen.

VUILBAK
'T ZAL. WEL GAAN----------------------------Het Taalminnend Studentengenootschap 't Zal
wel gaan richt op 2 december een panelgesprek in betreffende " De politieke toekomst
van Vlaanderen ”, waaraan drie vooraanstaande Vlaamse politici, nl. Hugo Schiltz(VU),
Jef Turf (KP) en Karei Van Miert (SP), zullen deelnemen.
Op 4 december komt Professor M; Anselin dan
spreken over " De ekonomische toestand van
Vlaanderen ".
Alle voordrachten gaan door in de Blandijnberg 2 te Gent.

STUDIUM GENERALE VTK---------------------Het VTK gaat op maandag 1 december naar
Vorst Nationaal om er The Kinks te beluisteren. Er wordt vervoer ingelegd 1 In»
schrijven in het VTK 2 rond de middag.

