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boeken en het groene
blaadje
Kon 'bvb. de burgemeester van Vlierzele het
Van milieurecht kan men met het grootste
stort in die gemeente stuiten ? Was hij
gemak stellen dat het weer eens zo'n tyde bevoegde persoon ?
pische 'belgische' regeling is.
Onze nijvere en plichtbewuste politici slaDit is een juridisch betwist punt. Pergen er immers telkens weer in om van een
probleem dat zo klaar is als pompwater een soonlijk meen ik van wel, op grond van de
toepassing van de Gemeentewet. Maar er is
smerige modderpoel te maken.
Daarom hebben deze heren op het vlak van de een arrest van de Raad van State dat zegt
dat er een volledig politie-apparaat ingemilieubescherming zo'n indrukwekkende hoeveelheid wetten bijeengestemd dat elk richt is in het kader van het algemeen,
centraal bestuur. De RvSt. meende dat de
weldenkend burger in dit landje zijn plek
burgemeester in dit geval niet bevoegd was
petatjes goed beschermd moet zien.
Het is het ministerie van lólksgezondheid
Dit is dus NIET het geval.
dat, volgens het arrest, inzake vuilnis- Een ongeschreven regel hier te lande
belten bevoegd is.
luidt dat hoe meer wetten er zijn des te
Ook in de zaak Bayer (fluorlozing door de
meer hiaten er zijn, des te meer achterfirma Bayer in Brugge- Schamper) sprak de
poortjes er zijn, des te meer wanorde en
Raad zich tegen het optreden van de burgechaos er is op het 'te ordenen' gebied.
meester uit. Ik ben van oordeel dat hij
Wat het milieurecht in het bijzonder aangaat zitten we met internationale verdragen wél op eigen houtje kan optreden op voorwaarde dat er een dreigend gevaar voor de
pakken EEG-normen, massa's wetten en uitgezondheid van de bevolking bestaat. Anvoeringsbesluiten. Er zijn dus wel veel
teksten maar de enen zijn niet goed uitge- ders kan hij dit ook maar slechts op verzoek van de overheid.
werkt en de anderen tellen honderden blz.
- Daarnaast is er het fenomeen van de belgische regering zelf. Begrijpe wie het kan.
maar op dit ogenblik zijn niet minder dan 3 De gemeentelijke overheid blijft echter
ministers verantwoordelijk voor het gaafhou- niet altijd bij de pakken zitten. Zo
den van onze weitjes en knotwilgjes. Zo- heeft de burgemeester van Willebroek gewel lólksgezondheid, Arbeid en Tewerkstel- probeerd auto's die voor de kanaalbrug opling en Ekonomie moeten hiervoor hun kei- gehouden werden, te verplichten hun motor
koppen bij elkaar steken.
stil te leggen. Ik meen dat dit ook een
- Een derde warboeltje is de uitvoerende be- vorm van luchtvervuiling is, het ene is
voegdheid. Er mag geen vuiltje in de lucht echter veel belangrijker dan het andere,
zitten, geen frigo in de gracht of gemeente. natuurlijk.
provincie en staat vliegen elkaar broeder- De bevoegdheidsregeling is dus één van de
lijk in het haar over de vraag wie nu juist moeilijkste problemen in het milieurecht
en één van de oorzaken van tijdsverlies en
de vuiliks kan terechtwijzen.
In deze (ietwat uit de hand gelopen) boere- tegenstrijdige stellingnames. Men weet
kermis zetten de heren rechters en rechts- nooit wie het voor het zeggen heeft.
geleerden ook hun beste beentje voor, met
dit verschil dat zij proberen de zaken op
orde te stellen.
'Een andere vraag nu: indien ev geen lozinqs
vergunning betaat of er bestaat wel één
maar de kriteria ervan worden niet nageleefa
Hubert Boeken is professor aan de rechtsfa- wie kan dan optreden ?

kulteit aan de RUG . Hij doceert de drukbezochte kursus 'Inleiding tot het Belgisch
Burgerlijk Recht' in menige kandidaturen in
navolging van wijlen prof. Delva.
Zijn interesse richt zich vooral naar het
milieu- en konsumentenrecht. Omdat we nog
eksamens bij hem af te leggen hebben verrasten we hem met een schamper-bezoekje.
Het ging 'm over luchtvervuiling, dus weigerden we kategoriek elk sigaartje. En over watervervuiling, naar een fris glaasje
van dat doorzichtige vocht was niet voor
onze kelen beschikbaar. Maar wat we al te
kras vonden was de snerpende boor die het
stukje over de geluidshinder mooi van de
band veegde.
(

Indien er geen exploitatievergunning is of
de kriteria ervan overtreden werden dan kan
de Bestendige Deputatie administratieve sankties treffen gaande van een waarschuwing
tot en met de intrekking van de vergunning.
Indien er echter gevaar voor de veiligheid
en de gezondheid van de omwonenden bestaat,
dan kunnen de ambtenaren die met de kontrole begaan zijn, het bevel geven aan het bedrijf om wijzigingen aan te brengen of de
burgemeester vragen de zaak te sluiten.
Zo werden Coral Métal, Tessenderlo-Chemie
(2 jaar geleden) gesloten. Zo is momenteel
de vergunning van de vuilnisbelt van Vlierzele voor de duur van enkele weken ge“
schorst. Dit zijn echter zaken die niet
zo frekwent voorkomen.

Aan Boeken stelden we de vraag of er dan
inderdaad helemaal geen koördinatie bestaat:
Het zou evident veel gemakkelijker zijn
mocht er in al die zaken een duidelijke
bestuursstruktuur bestaan, zowel op het
vlak van de vraag wie beslist wat er mag
gebeuren als op het vlak van de vraag als er eenmaal gezegd is wat er moet gedaan worden - wie houdt dan de kontrole of
de naleving ervan. Nu loopt dat
allemaal dooreen en het verergert met de
specifieke wetten. Zo hebben we exploitatievergunningen (hoeveel luchtvervuiling
mag er zijn ?), lozingsvergunningen (hoeveel watervervuiling ?) en wetten in verband met de geluidshinder die telkens
onder een ander regime vallen.
Er zijn zeer weinig mensen die een idee
hebben van de bevoegdheidsverdeling tussen
gemeente, provincie, gewest en staat.

En indien er geen overtreding van de ver
gunning vastgesteld werd, wat dan ?
s er geen overtreding van de vergunning
geweest, dan kan men moei!ijker langs
ninistratieve weg te werk gaan omdat er
an onmiddelijke overtreding heeft plaats
had. Indien er echter, ondanks het feit
t de vergunning nageleefd werd, een
ots gevaar voor de gezondheid van de be-Iking ontstaat, dan kan men weer die tus
nkomst van de burgemeester hebben op ver
ek van die ambtenaren. Persoonlijk meen
dat de burgemeester het op die grond al
jd zou moeten kunnen, zoals in het geval
n Hoboken Metallurgie, Bayer en Andenne,
ar de kerncentrale voor de duur van acht
qen gesloten werd.

(Vervolg op pag. 2)

Bezuinigingen troef,en de RUG wil niet ten
achter lopen.Vandaar dat vanaf vorige week
een aantal jobstudenten hun plaats op straat
weer innamen.Ontslagen,maw.
Hieronder het in geuren,kleuren en van ingehouden actie stijf staande verhaal.Waarschijr,
lijk hebben we volgende week één onderhoud
met de heer Van Espen,die hieronder uitgebreid wordt voorgesteld,onder andere over
deze en nog andere zaken.Hopelijk kunnen we
dit nog in onze volgende editie brengen.
Voorlopig dit:
Wat we een tijdlang vreesden, is gebeurd.
De besnoeingen in de sociale sector zijn begonnen. (ongeveer op hetzelfde tijdstip als
de budget-controll op regeringsniveau - Kwes
tie van ijverigheid]
Na de geheime bijeenkomst van een crisisstaf
- de verschillende diensthoofden van de sociale sector - vallen de eerste klappen: 10
jobbers uit de resto's worden afgedankt.
Officiële reden: geen. Immers van de ene
dag op de andere, werd gezegd dat hun diensten konden gemist worden. Geen voorafgaandelijke informatie, geen overleg, geen verwittiging. Je dacht dat deze nog enkel mogelijk was bij barbaarse krisis-bewuste kapitalisten. Neen, de heer van Es - pe (inderdaad lid van de eS-Pee) denkt daar anders
over. Jobstudenten zet je van de ene op de
andere dag aan de deur.

We moeten dus gissen naar enige coherente ve.
rklaring: simpel: het besparingsplan is e n
en er zijn jobbers teveel. Dus kappen maar
Je laat echter de keuze om te kappen lukraak
over aan de good-will van het vast personeel
ter plaatse. De verantwoordenjkeheid ligt
hogerop, dus geen discussie mogelijk'.
Ondanks dus, althans voor sommigen onder de
afgedankten, contractueel vastgelegde tewerstellingsduur, en de normale rechten voortvloeiend uit het contract, blijken de heren
er niet voor terug te schrikken deze met de
vuile voeten weg te vegen.
Dat er teveel jobstudenten in de resto’s tewerkgesteld zijn, is mogelijks waar. De oorzaak daarvan ligt echter bij een gebrek aan
planning, die je toch in een of andere mate
zou verwachten van sociaal bewogen mensen.
Gortiger is nog dat zij zelfs hun besparings-

driften niet konden inhouden tot enkele mensen hun termijn contractueel hadden uitgedaai
zijnde tot aan de paasvakantie.
Deze feiten wijzen erop dat ons nog allerlei
te wachten staat. Globaal gezien is er een
minder toelage voor de sociale sector aan
de universiteiten van rond de 30 miljoen.
Daarbij komt nog een budgettaire wegwerking
van 1,7 miljard voor de begroting van nationale opvoeding.

Ondanks deze gegevenheden (van waaruit Van
Espen en companie toch zo graag uitgaan]
blijkt echter 'hun' crisisplan niet bespreel
baar in de Sociale Raad. Zij wensen dus elkt
mogelijke oppositie reeds voor enkele voldongen feiten te zetten.
Ondertussen en vooraleer van enige discussie
sprake kan zijn, zullen rake klappen vallen.
Tegen deze gang van zaken en concreet tegen
de afdanking van 10 jobstudenten, op de meeste unfaire manier, kan en moet heftig protest
komen. De jobbers zullen niet bij de pakken blijven zitten.
Contractbreuk, platvloerse buitensmijterij en
afwezigheid van enige informatie terzake
(Van Espe en Co waren de laatste tijd niet
bereikbaar] leggen reeds iets bloot van wat
er nog kan komen.
Andre
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Ekologie Of ekonomie : we gingen eens praten
met prof. H. Boeken over ’ ons ’ milieurecht
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Lezersbrieven : de ware aard van NSV en watergevechten te leuven : pagina 3.
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En dan nog wel van het KUC.
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MET DE 'P.' VAN
C. Raar lachtte zich bijna een breuk toen
hij ons over de telefoon ( long-distance ]
over onze plannen hoorde vertellen. Prompt
verwedde hij er al zijn oosterse tapijten
op dat alleen de Knobby-ribriek nog respons
krijgt van de lezers. We namen de handschoen op.
Nog enkele nummers en Schamper gaat op vakantie, zoals zijn lezers. Eind april, begin mei verschijnt het laatste nummer dat
volledig in het teken van de .poëzie staat.
Een poëzie- Schamper als het ware.
Alleen redden we het echter nooit ! Wil je
het samen met*<pns tegen C. Rerar opnemen ?
Stuur ons dan maksimaal twee eigen gedichter
Ons adres is : S t .-Pietersnieuwstraat 45,
9000,Gent.
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eihcrana

Eerste op het appel is de- film 'L’age d ’or ’
van Louis Blunel.
'Nogal' absurd ttz. een
Monty Python in de derde graad. In elk geval een goede aperitief voor het middageten.
En na de sandwich met kaas volgt het serieuse gedeelte.
Syndikalisme en fabrieksbezetting. Rudolf
•1e Jong uit Nederland geeft de anarchistisch
visie over het begrip organisatie.

Het is een frisse, maar mooie zaterdagochtend als de deuren ven de Blardijr. worden
geopend voor het Cbi.i mi.in weten] enige
anarchistisch weekend sinds lang, Indiër
niet sinds mensenheugenis, te Gent.
Het betekent zeker niet öet Gent geer, enarchistisch verleden zou hebben.
Ga maar eens terug naar het eind van de vorige eeuw en je zal wel ergens in de krant
ontdekken dat vier anarchisten bij het maJ o n g e k o ppe lkes v rije n open en b lo o t
ken van hun bommen met huis en al de lucht
/.o n d e r p rik k e ld ra a d in groen en bossen
zijn ingegaan. Er is wel een hele tijd over
Ie d e re e n een h u is je en tu in tje zonde r a fs lu itin g .
gegaan. Een honderd jaar . Haar onkruid
E le k tro n is c h e ch ip s vervangen d o o r reepjes
vergaat niet...
c h o c o la d e
De anarchie heeft gedurende zoveel jaren
D en baas a f g e d a n k t
stilte toch een hele geschiedenis doorlopen.
K o m t deze week m et de nach tp lo e g werken.
Zo heb je bvb. de Russische Revolutie die
zowat alle anarchisten ter plaatse aan de
'verkeerde' kant van de geweerloop zet, mét
de blinddoek. Zo heb je het verdrukken van
het anarcho-syndikalisme in Spanje. Zo is
er jaren aan een stuk de vrees bij vele WesUit 'Soep met ballen'
terse staatshoofden voor een bloedige dood
Arbeiderspoëzie door Karei Heirbaut
a la Alexander II van Rusland, door de hand
voorgedragen op de dag van het anarchism»
van een anarchist. Er is zoveel 'geschied'.
Het is echter een hardnekkige trek van menig anarchist om niet om te kijken en dóór
te gaan.
"De strijd begint onderaan en wordt groter
door solidariteit. Organisatie moet een
soort administratie zijn, maar zeker geen
Dat wou het anarchistisch weekend van 21 en door een elite overheerste bestuursvorm.
22 februari dan ook bewijzen: 'doet wel ende Het anarcho-syndikalisme kan model staan
ziet niet o m ’, de toekomst van de anarchie. voor een nieuwe samenleving doordat het een
De aangekondigde bijeenkomsten logen er dan zogroot mogelijke betrokkenheid van de basis
ook niet om. Syndikalisme en fabrieksbezet- bij beslissingen vooropstelt." Een erg boel
ting. Kernenergie. Anarcho-feminisme. Dn- ende uiteenzetting wordt in mineur beëin-,
digd:"Strijdend heeft men veel verbeterd aar
kr.uit: dienstweigeren.
De krakersbeweging
de materiële situatie, maar niets aan de
België en Nederland.
Strukturen van de kapitalistische maatschappij ." En vooraleer uit te zwermen bezweert
Rudolf ons: "Er zijn nu autonome krachten
aan het werk. Let op, stel dit niet gelijk
met anarchisme." Zullen we doen, Ruud, zullen we doen.
Haar eerst was er het onthaal.
Het wordt lopen want de groepsgesprekken
Overal op de benedenverdieping zijn stands
opgericht waar elke groepering die meent een overlappen elkaar een beetje C pp die maboodschap te hebben, zijn waarheid kwijt kan nier mis ik zelfs anarcho-feminisme ].
Het is een drukte van jewelste. Wie kon ver Kernenergie staat wél op mijn nota-bloc.
Hier is aan het woord Claude Lambert, één
moeden dat er in dit leuke land nog zoveel
van de vijf van de Andreas Smits.
zwarte vaandeldragers rondlopen ? Elkeen
" Wij waren niet van plan om dat schip te
die niet achter een tafeltje met pamfletten
gaan bestormen. We gingen enkel een wandeen boekjes thuishoort slentert een wijle
rond en geniet van de sfeer, leest of koopt. ling maken en toen we voorbij het schip passeerden zijn we toch binnengegaan." Het
£n met een koffie in de Aquarium-bar is de
resultaat ken je: vijf maanden voorarrest...
start gegeven.

Zet alles op zijnen kop

I

"...en dat terwijl Syndikalisten reeds na 24
uur vrij komen. Ons hebben ze gewoon geiden
tificeerd met de kernbeweging en deze is nu
eenmaal op alle fronten in het verweer."
Claude Lambert doet dan een warme oproep om
te gaan getuigen wanneer hun zaak voorkomt.
Ze willen z o ’n 1000 getuigen laten oproepen,
een symbolisch getal dat op het proces z ’n
meiïïng kan zeggen over de kernenergie.
"Door op dergelijke wijze op te treden speel
je het spel van het kapitaal” zegt een Spanjaard. Er zijn veel buitenlanders: nedcrianders, fransen, duitsers, engelsen. Het is
wat je kan noemen een internationaal gebeuren.
Zo zijn er heel wat nederlanders aanwezig
op het debat over kraken en dat over het
dienstweigeren.
Hst laatse doet een schuchtere poging om geanimeerd te zijn [wat weinige debatten gelukt is). Vooral de Belgische dienstweigeraar [er was ook een Hollandse) vindt
er blij'kbaar genoegen in dat hij de eerste
dienstweigeraar in het land is en komt wat
pocherig over, maar wat hij zegt heeft zin:

” Als er mensen zijn die willen schieten:
laat ze schieten maar dan op mensen die ook
graag schieten en neergeknald worden. Ik
maak niet jullie rekening, maar de mijne.”
Typisch is wel dat de totaalweigeraars (geen
legerdienst, geen burgerdienst) niet georganiseerd zijn. Er gaan dan ook stemmen op in
de zaal om tot een bundeling van krachten te
komen. De meesten zijn akkoord, alleen de
Belgische totaalweigeraar weifelt: "Ik bepaal zelf wat ik wil." Heeft hij de les van
Rudolf de Jong gebrost ?
Een speciale vermelding verdienen de films
die op de dag van de anarchie worden gedraaid.
'L’age d'or’ vermeldden we reeds.
Andere gillers zijn 'Themroc' en ’Le sex enragé’. Dnthouden en gaan kijken als je kan.

Maar nu wordt het donker. Eerst een pak
frit binnenwerken en dan naar een matte vertoning van Vuile Mong.
Zo sluit je een prima dag van de anarchie.
Er zit nog steeds muziek in
■

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © f ) © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ©

(vervolg van pag. 1?
Spelen ekonomische motieven ( liever een
vervuilend bedrijf dan helemaal geen bedrijf ) bij het toezicht op de vergunningen hier soms geen rol ?

moet betalen aangezien ze veroordeeld werden
- de eiser schiet de kosten voor, maar het
is de verliezer van het proces die ze uiteindelijk betaalt - bedroegen ... ( staat op,
neemt het vonnis ter hand, zoekt de betreffen
de passage en leest voor ) "... veroordeeld
de 1°, de 2°, de T en de 6° beklaagde solidair tot het betalen van de gedingskosten,
dewelke in het geheel begroot worden op fr.
1.298.289 ". Dit waren kosten die het parket
gemaakt had.

Ik geloof dat het evident is dat ekonomische motieven hierin een rol zullen spelen;
men stelt niet zo snel vast dat een bedriji
zijn deuren sluit op qrond van het feit dat
indien het gevaar n.iet zeer ernstig is, er- Het initiatief ging hier dus uit van het Open
inderdaad nogal wat tolerantie blijkt te
baar Ministerie ?
zijn. Er bestaan slechts een paar gevallen waar de Bestendige Deputatie de vergunning heeft ingetrokken.
Ja, deze procedure is een strafrechterlijke
procedure ingespannen door het CM en waaraan
zich een aantal burgerlijke partijen vastgehangen hebben. Maar, opgelet, het CM kan
Wat kan je doen als je ten gevolge van een zich niet als partij opwerpen, partij in de
of andere vorm van vervuiling schade hebt echte zin van het woord; het CM kan slechts
geledan ?
waar er een misdrijf is, de zaak vervolgen.
•Ergens moet iemand dus een wet, of een K.B.,
een verordening, een vergunning enz. overtreden. Dan pas kan het CM een strafvervolging instellen, die eventueel kan leiden tot
Dan kan je voor de burgerlijke rechtbank
een vordering tot schadevergoeding instel- een boete.
len ofwel proberen van de rechter een bevel te krijgen dat de vervuiler oplegt
zich een beetje properder te gedragen. Dit
is echter een weg die op een hindernissen- Maar als men redeneert dat schade aan de naparkoers lijkt. Die zaken duren meestal
tuur niet alleen een partikulier belang beheel lang.
treft, maar ook een algemeen belang is, een
belang van de gehele gemeenschap, zou het
dan niet wenselijk zijn dat het OM zich ook
hier, op burgerlijk vlak, als partij kan opVoor de eiser houdt het instellen van een werpen ?
geding toch ook een financieel risiko in ?
Hij moet toch de kosten voor de honoraria
en de onderzoekingen voorschieten !
De mogelijkheid van tussenkomst van het CM
hangt op dit moment vast aan een misdrijf.
Indien er dus een misdrijf gepleegd is die
Dit houdt ongetwijfeld een groot financischade toebrengt aan het algemeen belang, is
eel risiko in 'wanneer het met een serieuze er geen probleem : strafrechterlijk kan men
milieuzaak te maken heeft. Ook is het zo
dit beteugelen. Dit belet natuurlijk niet
dat, indien de eiser een partikulier is,
dat je met je strafsanktie niet noodzakelijk
deze eerder van het proces zal afzien aan- erwijze de schade herstelt. De schade voor
gezien hij niet zo kapitaalkrachtig is als het algemeen belang kan veel groter zijn en
bijvoorbeeld een milieuvereniging. Toch
is soms niet te becijferen !
komen milieuprocessen welmeer en meer voor Als er echter géén schade is, kan niemand de
alhoewel het een dure aangeiegendheid
schadevergoeding vragen naar huidig recht.
blijft. In Kortrijk werd bijvoorbeeld een Dan is het ook juist dat het wenselijk zou
steenbakkerij ( het betrof hier fluorlozijn dat in zo'n geval het CM kan optreden.
zingen ) aansprakelijk gesteld op grond
van een, inhoudelijk gezien, zeer progressieve regel; dat proces duurde verschillen Kan bvb. een milieuvereniging dan opkomen
de jaren en de ekspertisekosten bedroegen
voor de schade die de natuur zelf geleden
daar 70 a 80.000 fr. De ekspertisekosten
heeft ?
voor de zaak tegen Bayer en die Bayer ook

2

Dat is een zeer fundamenteel probleem en dat
ligt buiten het domein van de individuele
persoonlijke schade; en buiten dat domein
situeert zich waarschijnlijk de meest fundamentele milieuschade. Het grondwater dat
verontreinigd wordt, de ozonlaag die door
allerhande spuitbussen afgebroken wordt, de
oceanen die langzamerhand vernietigd worden,
dat is waarschijnlijk op lange termijn veel
erger dan de individuele schadegevallen.
Daar kan je volgens de klassieke juridische
begrippen die hier in Belgie gelden, niet
tegenop bij gebrek aan persoonlijk belang,
persoonlijke schade.

men houdt het, en het Hof van Cassatie herhaalt het elk jaar, dan vast op strafzaken:
een -bedrijf kan geen misdrijf begaan omdat,
bij veronderstelling, een rechtspersoon alleen maar handelingen kan stellen voor zijn
doel; en dit doel kan nooit zijn een misdrijf ! Als er een misdrijf begaan is, dan
is het meneer A of meneer B die dat gedaan
heeft, of de RvB die dat beslist heeft, of
meneer Z die ergens een vergissing begaan
heeft door het verkeerde kraantje open te
draaien.

Kunnen milieuverenigingen daar tegenop ?
In beginsel moet er volgens mij individuele
schade aangetoond worden. Iblgens de klassieke begrippen kan bv. de " Véreniging voor
de Damvallei " niet zeggen :'wij hebben scha
de geleden, want de Damvallei is verwoest'en
dit is mijns inziens juridisch verantwoord.
Ik zeg wel juridisch, wat niet belet dat in
een aantal gevallen de rechtbank toch schade
vergoeding, zij het symbolisch, alhoewel er
geen individuele schade was. Dit gebeurde
meestal in het kader van een strafzaak waar
zich burgerlijke partijstel1ing van milieuverenigingen voordoet.
In de praktijk zij de rechters dus soms van
oordeel dat ze toch iets moeten doen en gaan
ze het recht een beetje verbeteren. Maar
eigenlijk zou het niet kunnen.

De RvB die dat beslist heeft ?
Ja, het kan aan een uitvoeringshandeling lig
gen, een beleidsbeslissing van het bedrijf :
als ik gepakt wordt, dan gaat het mij zoveel
kosten; word ik niet gepakt dan heb ik veel
meer uitgespaard. Dit is inderdaad een vrij
evidente berekening die men op sommige momenten gaat maken.

\andaar dat ook de aard van de sanktie zéér
belangrijk is ! Een bedrijf krijgt bvb. een
boete van 200.000 fr., om nu nog een reusachtig bedrag te noemen waar, bij mijn weten
nog niemand toe veroordeeld is; wel, het is
evident dat dit bedrijf in een aantal situaties nog heel veel geld gespaard heeft.
Dit belet niet dat zelfs een geldboete van
Ik denk dat de oplossing uiteindelijk zo is
3.000 fr., zoals dit het geval is geweest
dat, van zodra je kan zeggen dat een stukje
van mijn natuur - en dit moet niet noodzake- in Brugge met de zaak Bayer, soms een zeer
grote invloed heeft : de reputatie is eraan,
lijk eigendomsrecht zijn - of ikzelf wordt
en ik geloof dat die hun leven verbeterd
geschaad, het dan goed is.
hebben,ook al hebben ze maar 3.000fr. moeten
betalen, of dat ze toch proberen hun leven
te beteren in de mate dat dit technisch mogelijk is. In dit bedrijf heeft die veroorEn in het geval van Bayer, wie is er dan ver- deling tot 3.000fr. een enorme weerslag geoordeeld ? Was dat de N.V Bayer of enkel
had. Het is echter niet altijd zeker dat
een aantal fysieke personen ?
het zo zal zijn. Het is ook niet zeker dat
het niet zo zal zijn. Maar eer je een straf
rechterlijke veroordeling hebt, heeft het
veel voeten in de grond. En het is bovenTelkens krijg je de volgende grote moeilijk- dien zo dat de wetgeving, ook al is ze zo
heid - en dit is één van de redenen waarom
dik, op een aantal punten vol zit met gaten,
milieuvervuiling strafrechterlijk zo moeilijk o.a. door de overgangsmaatregelen. De wette beteugelen is - nl. je kan een N. V. niet
geving is dus niet dicht genoeg.
veroordelen, en dit op grond van een nietstrafrechterlijk verbod, een nogal ouderwets
juridisch beginsel : een vennootschap, dat
is geen vlees en bloed, dat bestaat als zo( wordt vervolgd ! ,
danig niet. Dit beginsel gold vroeger burgerrechterlijk ook : een vrachtwagenbedrijf
kon vroeger nooit aansprakelijk gesteld worden omdat de chauffeur iemand omver heeft
gereden. Juridisch gezien geldt dit niet
meer voor burgerrechterlijke zaken. Maar

LEZERSBRIEF
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EEN INDISCRETE BLIK
IN

DE

VAN DE RECTOR
In de nacht van donderdag op vrijdag (6
maart) vonden een aantal NSV-ers het nodig om in café Krawietel een pint te pakken. Vlaamse strijdliederen werden aangeheven. Affiches 'vielen' van de muur. Drie
individuen lieten 'bij toeval' hun glas op
de grond glippen. Luc Van Cam, praeses,
legde uit öoe de racistische onderdrukking
in Zuid Afrika uiteindelijk de zwarten daar
ten goede komt. Tegen de barman merkte hij
schamper op : 'zijn we hier misschien in
een linkse kroeg.'
Het ultieme café-bezoek vormde slechts de
bekroning van de NSV-aktieavond voor vrijheid en democratie. De heren vonden het
nodig omuonderweg alle affiches van de
procesfuif (georganiseerd door het kultureel konvent en VVS-SVB, de affiches van
de het faillisementsbal van de wetswinkel,
van de boycotaktie rond de raad van beheer
en van de centraal amerika-tweedaagse diskreet af te rukken. En dat terwijl ze vorige week hun bekende strookjes over verdraag
zaamheid aanplakten. Komt de Ware Aard
(W.A. v.d. NSV) enkel 's nachts boven ?
kultureel konvent
wetswinkel
VVS

centraal amerika werkgroep

Geachte heer rector,
geachte redactie,
bijgaande brief (eentje uit de vele)
werd onlangs toegestuurd aan de eerstejaarstudenten van de faculteit geneeskunde en hun ouders. Als je zo'n brief
leest, weet je eigenlijk niet goed op
wie je nu boos moet worden : op de drie
academisch geschoolde drs. die handig en
geslepen de angsten en onzekerheden van
eerstejaars en hun ouders in klinkende
munt om willen zetten of op de R.U.G..
Nochtans, niet het bastaan van de repetitorenburo's op zich is erg. Erg is dat
studenten met leermoeilijkheden binnen
de RUG nergees terecht kunnen. De enigen
waartoe ze zich kunnen wenden binnen de
unief is het psychologisch advies centrum (PAS), maar dat kan enkel instaan
voor een psychologische begeleiding.
Drie mensen van het KUC gaan £eder jaar
gedurende een maand 'de baan o p ’, om te
spreken over leven en studeren aan de
universiteit. Voorlaatstejaarsleerlingen
van zowat alle vrije scholen van oost en
tfest Vlaanderen. Op de vraag of er aan
de RUG studiebegeleiding bestaat moeten
we helaas telkens een negatief antwoord
geven.
Terwijl andere universiteiten (Lauven,
(ortrijk en UFSIA-antwerpen) beschikken
over een degelijk uitgebouwde dienst
voor studiebegeleiding, bestaat er aan
de RUG op dit gebied bijna niets.

het tramkaartalternatief
Student zijn kan (soms) al eens goedkoop
uitvallen. Voor zij die'het nóg niet
mochten weten doen we nog eens het systeem
van de KK-tramkaart uit de doeken.
De KK-tramkaart is een kaart met vier
strookjes van 25 frank en met één of
meerdere van die strookjes kan je dus bij
allerlei manifestaties goedkoper binnen.
Je betaalt dus slechts een deel van de
prijs en het kultureel konvent legt de
rest bij.

PO ST
Op een informatieavond eerder op ’t jaar
zie schamper 118 en 119) bleek dat de
RUG de studenten op dit vlak in de kou
laat staan.

Professor Segaert zei toen : 'het gaat
niet op dat structuren buite de universiteit er moeten voor zorgen dat de studenten de nodige begeleiding krijgen. Het
is onze taak, wij zijn een onderwijsinstel
ling.’ Ook wij zijn die mening toegedaan.
We willen ons inzetten om dit doel te
bereiken. Wij hopen dat u het nodige zult
doen om deze leemte aan de RUG op te vullen.

B. De Cock
N. Van der Meeren
J. SMeets
M. Van Laeken
M. Van Daele
kortom : werkgroep 'universiteic'
KUC

WILFRIED
WEKO
"Ik hou van dit land,
van zijn leiders en van zijn
bevolking."

Moboetoe Sese Seko
4/3/81

De dag erna. BRT uitgenodigd. Rechts
.bezet het ASR-gebouw. ASR staat voor
algemene studentenraad. Een overkoepelend organisme in leuven dat o.a.
de Leuvense tegenhanger van onze gentse
schamper uitgeeft. De redactie van de
leuvense 'veto' werd rond twee uut- stilgelegd. De bezetters beloofden tot vier
uur te blijven en dan vreedzaam weg te
gaan. Helaas waren buiten een honderdvijftig tegenbetogers opgekomen die de
dertig bezetters zonder pardon onder de
voet liepen. Alle vechtlust werd bekoeld
met een paar brandslangen. Iedereen
droop af. Zo. Dat was het.

Hoe duur wordt dan een avondje uit ?
NTG
circus stupido
theater symptoom
andere film - UFG
proka
gut (unief toneel)
mug (unief mime )

75 fr
75 fr
50 fr
25.fr
25 fr
25 fr
25 fr

Je merkt het , deze ptijzen liggen meestal
minstens vijftig frank lager dan de normale prijzen. De kaarten zijn nog verkrijgbaar ook !
-

studentensecretariaat de brug
h.blok voorzitter f.k. in de brug
radio-omroep in de resto's
oxfam - wereldwinkel lamstraat 16
pat viaene ijkstraat 9

(een enquete door ons gevoerd wees aan
dat deze ’democratische’ vergoeding voor
'briljant afgestudeerde dokters’ niet
50.000 maar 75.000 frank bedroeg.nvdr)

met vriendelijk groet

"Martens is een eerlijk man".

Na een Borms-avond aldaar (ingericht door
extreem rechts) moest een politiecordon
de linkse tegenbetogers scheiden van de
Borms-aanhangers. Pikant detail : op de
foto’s in de dagbladen stonden aan de
rehcterzijde gentse NSV-ers. Rechts on
tour in europe.

en inderdaad, over poen gesproken :
'Wat kost zoiets nu ? Arbeidsuren zijn
duur geworden, dat weEt iedereen. Een
briljant afgestudeerde dokter mag voor
zijn arbeidskracht ook een normale vergoeding eisen. Ondanks alles kunnen wij
u deze 125 uren individueel onderwijs
toch laten aan 50.000 frank. Hopelijk
blijft dat een democratische prijs.’

P.S. Vindt U het eerlijk dat repetitorenburo’s zomaar kunnen beschikken over
adressen van eerstejaarsstudenten ?

Wilfried Martens,
5/3/81, Inga-provincie, Zaïre

Gevechten in leuven blokletterde de pers
maar schamper had natuurlijk direct door
dat de ijver van onze beroepsgenoten de
zaken wat te veel in de verf had gezet.

' De programmahervorming in de 1° kan geneeskunde heeft de stof aanzienlijk
verzwaard. Het kan nauwelijks twijfel lij
den dat deze verwzaring geïnspireerd was
door de bekommernis (sic) de selectie nog
strenger te maken dan dat ze voorheen was.
Nu al wordt er openlijk gesproken van
hooguit 1 geslaagde op 8. Hopen we maar
dat het allemaal zo'n vaart niet loopt...'
!.. Studiebegeleiding betekent voor ons
iets anders dan een fabiiek waarin studenten losse nummers zijn zonder meer,
die vooral voor veel poen moeten zorgen.'

De rijkste Zaïrees, en een van de rijkste
mensen ter wereld, is ongetwijfeld Moboetoe zelf. Zijn fortuin is énorm en staat
in schrille tegen stelling tot de armoede
waarin de meeste van zijn 25 miljoen onderdanen leven.
Een greep daaruit : een bankrekening van
ruim vier miljard (voor zij die twijfelen, 1 miljard = 1000 miljoen -L.D.) in
Zwitserland, een grote villa met landerijen in Lausanne,(150 miljoen), een flat
in Parijs (30 miljoen), en een residentie
in Nice (36 miljoen), een villa in Spanje, Dakar (Senegal) en Abidjan (Ivoorkust)
In ons land eigenaar van een kasteel in
Namen.(60 miljoen), een flat in St.-Genesius - Rode (30 miljoen) en een flatgebouw van 10 verdiepingen (80 miljoen) aan
de August Reyerslaan in Schaarbeek. Het
staat vast dat vanaf 1971 ongeveer 60 %
van de gewone staatsinkomsten verdwijnen
of worden besteed aan andere doeleinden
dan officieel wordt opgegeven".
Guy Poppe, De Nieuwe
Maand, dec. '79, P.
620-621.

Dm het onderwerp studiebegeleiding een
beetje bekender te maken geeft het FK
een poster uit. Deze poster voor je kot
of kamer kan je bekomen bij het FK zelf,
de faculteitskringen, het kuc en op de
homes. Ook aan de reto’s zal men in de
komende dagen je de gelegenheid bieden dat
postertje voor 10 frank te kopen.

WEWE
"De inflatie in Zaïre tussen 1968 en 1979
bedroeg 2733 %. De spectaculaire daling
van de koopkracht van de Zaïrese arbeider
die niet werd gecompenseerd door loonsverhogingen, is nog dramatischer als men
weet dat de prijsindex in de winkels voor
dezelfde periode is opgelopen van 802 tot
20.061.
Le Soir, 21/8/79.

"Ekafera in de provincie Equateur
is de laatste jaren wel het ergste kamp
geweest... Gemiddeld zitten er tussen de
400 en 500 gevaiigenen. De omstandigheden
zowel in de cellen als daarbuiten zijn_
uitermate slecht en vele gevangenen lijden aan ondervoeding, vitaminegebrek en
ziekten als malaria en dysenterie. Geen
van de gevangenen weet hoe lang hij daar
nog moet blijven zitten, laat staan wanneer hij uiteindelijk zal worden vrijgelaten. Het sterftecijfer in Ekafera
is dan ook hoger dan in welke gevangenis
in Zaïre dan ook: de laatste jaren zijn
er honderden gevangenen omgekomen."(p.50)
Grotere groepen politieke verdachten
die zijn gearresteerd na demonstraties
of op verdenking van medeplichtigheid
aan anti-regeringsccmplotten, worden gewoonlijk overgebracht naar een CND (eenre national de documentation - nationale
inlichtingendienst) - een centrum in de
barakken van de presidentiële lijfwacht
niet ver van het presidentiële paleis.
(...)
Martelingen zijn er aan de orde van de
dag en sonmige gevangenen zijn er overleden nadat hun lichaam volkomen was
verminkt.(p. 51) Een veelgebruikte
techniek is de balangoire, gevangenen
worden aan hun voeten opgehangen en dan
geslagen (...) Amnesty International
zijn ook gevallen van verminking en amputatie ter ore gekomen ...(p. 53).
Uit "Mensenrechten
in Zaïre”, rapport
van Amnesty International, mei 1980
adres:Blijde Inkomststraat
3000 Leuven

Wilfried houdt van dit land, van zijn
verpauperde bevolking, zijn concentratie
kampen, zijn dictatuur en zijn heersende
corrupte kliek. Wilfried houdt van de
roverhoofdman himself, de man van vier
miljard, Moboetoe Sese Seko (="de haan
die geen kip met rust kan laten. ")
Wilfried Martens, kristen en democraat,
houdt van leugenaars , dieven , en dictators.
(L.D.)
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oeh: money

berlijn(oiest)

Er zijn zo'n aantal zaken waarover wij, als
op de voet volgend persorgaan moeten inlichten. De studiebeurzen bvb., goed, u kon dat
al lezen in een gemeenschappelijke krant
(als u tenminste de moed kon opbrengen,
gezien de abominabele kwaliteit van de
lay-out).

Dankzij deze manifestatie hebben we de kans
drie films van Leo Hurwitz te zien hem zelf
te ontmoeten. Deze pionier van de sociaalkritische documentaires (Native Land is van
1941 !) Heeft met zijn film ’Dialogue with
a woman Departed ’ (1960) een ’totaal '-film
gemaakt in het niemandsland tussen documentaire en speelfilm, tussen filosofie en politiek, in'een poging de grenzen van deze
gebieden .en tussen het leven en de dood aan
elkaar te knopen.

Betaling van de beurzen van dit jaar :
niét voor april. Spijtig toch voor de
studenten en gezinnen die in financiële
moeilijkheden geraken. Spijtig voor de
studenten die een job moesten zoeken om
de schulden die de staat aan hen had alvast te vullen. Maar kom, het kan nog
erger.
De beurzen verlagen. De normale verhoging
van 2% (oa wegens een gedeeltelijke indexaanpassing gaat niet door. De reden zou
zijn dat men, door bij ons te gaan knabbelen, de studiebeurzen van studenten
nuho (niet-universitair hoger onderwijs)
van het lange type kan optrekken. Leuk
voor die mensen. Spijtig dat de staat dat
uit onze zak moet halen. Maar kom, het kan
nog erger.

Resto's, homes krijgen dit jaar minder
staatssteun. Liefst 10% minder, lóor Gent
zou dit een vermindering van dertig miljoen betekenen. Komt daar nog bij dat
de toelage van het abos (half miljoen)
voor de derde wereld-studenten wordt
afgeschafd. Zoals in vorige schamper al
verteld probeert men deze budgetvermindering op te vangen door dit jaar reserves te kreëren, (oa door prijsdifferentiatie die deze week ingaat, oa door verhoging van de home-prijzen, oa door dreigende verhoging van de maaltijdprijzen).
Maar of dat overschot ook in werkelijkheid zal ontstaan is zeer onzeker en
twijfel achtig.
Om het buget in evenwicht te houden, als
dit niet langer het geval is, zal men tot
prijsverhogingen moeten overgaan. Of :
uw dagelijkse voedselmaaltijd wordt duurder. En nog een aantal andere voorzieningen ook.
Maar als er niet meer op onze rug mag
bespaard worden, op de wieze dan wel?

(des Jungen Films) heeft de bedoeling progressiever) en/of geëngageerde films voor te
stellen, (ook hieraan waren dit jaar prijzen,
'beren', verbonden, hou je schortje dus maar
op, niemand hoeft met een leeg korfje naar
huis).

The Front ( Skoop )

Berlijn, zijn muur zijn musea zijn Würst
zijnFilmfestspiele en voor de gelegenheid
zijn sneeuw en wind. Gok bij de keuze van
de films kwam de wind niet altijd uit een
gunstige hoek maar kan het ook anders als de
organisatoren tot doelstelling hebben ”een
filmlandschap aan te bieden, op de hoogte
van alle ontwikkelingen die aan de ei,der
van de filmwereld te bespeuren zijn." 'De
hooggespannen verwachtingen worden tegemoetgetreden met een selektie van circa 400
films, dat is teveel op 1o dagen en de organisatoren kloppen zich dan ook deemoedig op
de borst. Kosten noch moeite worden echter
gespaard om het festival overzichtelijk te
maken, de gratis voorraad informatiebrochures, tijdschriftjes, uurroostertjes is bv.
waarlijk indrukwekkend.

De film ’Triptychon’ van Ali ttiamjarew (USSR
1979) was ondanks de simultaanvertaling in
een duits dat door een robotvrouw geproduceerd leek, zeer genietbaar, oa door de
prachtige fotografie. Voor het eerst nam er
ook een film uit de volksrepubliek china deel
aan het festival, ’Giu Xln Shi Jien’ (1979)
van Li Jun, het produkt leek echter heel erg
made in Hong Kong.
In de Filmmesse, de markt dus, zouden een
reeks documentaires worden voorgesteld, waaronder één van Connie Field, een geestige film
over de manier waarop vrouwen in WO II in
Amerika werden aangetrokkén in de arbeidsmarkt en nadien terug afgestoteh. Deze
film werd aangekocht voor België, onthouden !
J.D.M.

In het Weltbeverb komen de blikvangers van
het festival uit, ’Raging Buil’ van Scorsese
was daar bvb. bij. Voor België werden twee
films weerhouden, ’vrijdag’ van Claus en
’le grand paysage d ’ Alexis Droeven' van
Andrien. Dat men op een festival ook kan
schitteren door afwezigheid bewijzen enkele
bekend Duitse regisseurs Coa Fasbinder,
'Lili Malene). Totgrote spijt van de inrichters en de jury die de prijzen nochtans zo
voorzichtig mogelijk verdeeld. Het forum

condor
Condor 3 Is de codenaam van de hoofdfiguur
in het verhaal, Joseph Turner. Turner heeft
een baan bij de CIA. Op het eerste gezicht
lijkt zijn funktie wel leuk. Zij bestaat in
het lezen van detektieve- en spionageromans.
Daarin moet Turner naar ideeën zoeken die
kunnen worden omgezet in de praktijk, en
tevens onderzoeken of de fiktie wellicht
geen reële lekken verbergt en er in fabeltje)
vorm geen echte geheimen worden doorgespeeld

Op een dag is het Turners beurt voor de
lunchaankopen. Wanneer hij weer op het kanr
toor komt zijn ze daar allemaal dood. De
schrik slaat hem begrijpelijk om het hart.
Hij neemt kontakt op met zijn superieuren.
Hij mag niet meer naar huis terug, moet zich
verbergen en krijgt de schuilnaam ’Condor’.
Een condor is een roofvogel maar Turner is
een vogel voor de kat, in casu de CIA...

Dinsdag 17 maart in cinemazaal Vooruit
DRIE DAGEN VAN DE CONDOR
Een film van Sidney Pollack
met Robert Redford, Faye Dunaway, Cliff Robertson en anderen

Georganiseerd door het stedelijk aktiekomité
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Deprisa, deprisa ( Carlos Saura )
gouden beer te Berlijn.
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TO N EEL

FILM

STUDIEBEGKIEIDING-------------------

NTG---------------------------ma. 16 maart gastvoorstelling door het
Zuidelijk Toneel Globe van "Cécile"
di. 17 maart gastvoorstelling door het
zwart theater van Praag
wo. 18 maart gastvoorstelling van "de
zachtmoedige" naar Dostojewski,van en
met.\Jules Croiset
Al deze gastvoorstellingen gaan door in
het N.T.G. zelf.

SK00Pzaal 1, 20.00:
22.30:
zaal 2, 19.30:
22.00:

The Front
The Devine Nymph
verlenging
Omar Gatlato

" Woyzeck "

D& PO T
SCHAFT
maandag 16.3
waterzooisoep
gentse waterzooi
mosselen in roomsaus

dinsdag 17.3
kipperocmsoep
kippefrikassee met kersetuin
gegratineerde zuurkool

woensdag 18.3
minestronesoep
hamburger met savooistamppot
spaghetti bolognese

van Georg Büchner (1837)
regie : Ulrich Greiff
decor en kostuums :
Wolf Mlünzner
belichting : Jan Gheysens
vertaling : Hugo Claus

Z a Z o M a Do V r
15h
FEB
MRT

28

COMMERCIEEL------------
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"De rechtvaardigen"
(Les Justes)

van Albert Camus (1949)
regie : Senne Rouffaer
decor en kostuums :
Leo Vertinden
belichting : Jan Gheysens

Z a Z o M a Do V r
15h
M RT

APR
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16
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28

29

30
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BAL
Deze voorstellingen hebben plaats
In de St.-Pietersabdij

" Dood 't gewoon of de oorlog 14-18 ",een
stuk over de meest voorkomende situaties
en kleine gebeurtenissen die zich rond de
periode van de puberteit voordoen,dat gespeeld wordt door 14-18 jarigen.
Woensdag 18 maart,om 20h.,Gewad 5,Gent.
ARENA ---------------------------

levertraan
wienerschnitzel rataplan
omelet met kaas en kampernoelies

"I love my wife"
Wbe. 18,do. 19,vr. 20 en zat. 21 maart om
20hl5. Theater Arena,Ooievaarstraat 62,
Gent.

tomatensoep of pap
snoebies (jawel) met cktailsaus en
rauwkost
braadworst met spruiten

Calypso Cine Club:
Pane e cioccolata KT
Slaughterhouse Five KNT

Elke vrijdag tot en met 5 april,tussen 12
en 14h., organizeert het KUC een "sobere
maaltijd voor El Salvador" (zie vorige Schan
per).Soep en brood aan 55 fr.Voor de koffie
moet je wel ergens anders zijn.

RADIOTOESTEL --------------------Elke vrijdag op 100 Mhz-FM. Van 10 tot 2h
's morgens.

FUIF-----------------------------

VUILBAK

WS-SVB en K.K. organiseren op do. 19 maart
de zoveelste procesfuif met een speels optreden van Toy.Dit festijn (?) begint om
21h. en kost u solidariteitsgewijs slechts
80 fr. In de Brug.

SYMPTOOM -------------------------

donderdag 19.3

vrijdag 20.3

Calypso:
Trois Hammes à abattre KNT
Le Dernier Metro KT
Life of Brian KT

"Een werkgroep bestaande uit leden van hel
politiek konvent,faculteiten konvent en de
studentenvertegenwoordigers bestudeert de
problematiek van de studentenbegeleiding",'
(zie ook hierboven en de vorige Scamper),
"met het oog op actie - contactadres: Mare
van Laecken,Bijlokevest 72,Gent.
Zie ook affiches.

VERTIKAAL ----------------------" 1984 ",naar George Orwell.
Za. 21 maart om 20hl5. Huidevetterskaai
40,Gent.

DEBAT---------------------ELCKER - IK -----------------------Ma. 16 feb.cm 19h30 : Ekoncmie : de internationale handel.
Di. 17 feb. van 9h30 tot 16h30 : fotoklas
voor werklozen.
on 2Oh : Politieke vorming :
basisreeks.
cm 20h30: Vrouwen : kinderen en
echtscheiding met Lieve Moors in het
Vrouwenhuis,Van Eyckstraat 7.
Do. 19 feb. cm 20h : Politieke vorming :
Oost - West verhoudingen met Jan Vermeersch.
om 2Oh : Aktueel over de huurwet 1981.

fascisme door kruithof, v.d.enden
capelle en couteaux in de blandijn
op 18/3.
JAZZ----------------------proka : witchdetectors son quartet
zwarte zaal 20.30
BRT-------------------------17 februari home boudewijn
Balthazar (voorzitter raad van beheer
van dé brt) over 'cultuurbeleid in
Vlaanderen en de rol van de brt '.
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