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boeman
onder het motto: ‘ iedere facu lt e i t z ijn probleemprof1 heeft de
fac. wetenschappen een uniek
exemplaar. Prof. Van Massenhove
wil les geven to t halverwege ju n i.
(zie pagina drie)

EXAMEN
REGLEMENT
Het is zover. Examenreglement is opgesteld
voor d it jaar ! Het is het zeifde van vorig ja a r. \bor a lle duidelijkheid herhalen
we een stuk u it de schamper van precies
één jaar geleden. Oldies but goldies.
vrijstelling

twee voorwaarden voor v rijs te llin g
a) voldoende halen op dat vak
b) aan a lle examens deelnemen
slagen
(samengevat) 2 voorwaarden om te slagen
a) gemiddelde halen (ev. mits d elib eratie)
b) voldoende halen op elk vat (ev. idem )

theater verticaal sta rt een nieuwe
productie. Negentien vierentachtig.
Nog drie j a a r . ..
(zie agenda)
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We bleven maar vragen uit onze mouw schudden. Een waar spervuur. Maar H. Boeken
verloor er de glimlach niet bij.
En het is dan ook om te gieren ,/ Sluikstorten, fluorlozingen, vergiftiging van
het grondwater... : heeft de boterham gesmaakt ?
Deze week 'de hoofdschotel ên het dessert :
Amoco Cadiz, de Rijn en de Nederlandse
tuinder.
We nemen een kijkje over de grenzen en
gaan ’ hogerop ’.
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Kan je het probleem niet ' hogerop ’ stellen, nl. het gebrekkig rechtssysteem dient
door de wetgever versoepeld, verbeterd ?

het

vroeger

Opgepast ! Niemand garandeert dat het
d it jaar dezelfde c ijfe rs z ijn ! Je
kan best de preciese c ijfe rs vragen aan
je pedel, dekaan, of voo rzitter van de
examencommissie.
Anderzijds doen we een oproep to t a lle
konventen en groepen om aan te dringen
op :
- het t ijd ig opsturen van de examenroosters. Bvb. in de laatste week van april
- i n dezelfde omslag moet de fa c u lte it
vermelden wat ze precies verstaat onder
‘ voldoende’ en 'gemiddelde'.
En la a t ons a ls je b lie f de avonturen van
vorig jaar vermijden. Toen veranderde
de psychologie-faculteit het examenreglement nog eens middenin de examenperiode
En bleek meer dan een derde van de proffen
die w ij contacteerden, nauwelijks iets af
te weten van het nieuwe reglement. En dat
was na de examens...
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de franse te le v is ie ontplooide
een nieuwe kwis. Schamper had
er een hele kluiver aan.
(zie pagina drie)

Inderdaad, één van de oplossingen die men
in rechtsvergelijkend verband vindt in een
aantal landen om te verhelpen aan de moeilijk h e id van ‘wie kan optreden als het parket het n iet doet of als het n iet kan, n l.
als er niemand is die schade geleden h eeft1
,
is de volgende :
- ofwel kent men aan a lle burgers een vordering toe ( iedereen, zelfs diegene die
er helemaal geen ’belang’ bij heeft, kan
dan optreden ! )

- ofwel kent men ‘ enkel’ aan de m ilieuverenigingen een recht to t vorderen toe.

Dit is het geval voor het eerste - a lle bur
gers - in zeer vele Amerikaanse milieuwetten. Daar kan elke burger dus een zaak
voor de rechtbank brenaen.
In Frankrijk is het zo dat milieuverenigingen, konsumentenverenigingen en de vereniging tegen racisme kunnen ookomen en zich
burgerlijke p a rtij stellen in het geval het
parket of het slachtoffer het n iet zouden
doen, en d it enkel naar aanleiding van over
tredinqen op de bestaande wetgeving.
En in België is er één wet die dat ook toela a t, maar die om een aantal n ie t zeer duid elijk e redenen nooit toegepast is geweest
- w aarschijnlijk omdat het toepassingsgebied ervan betrekking heeft op een zeer spe
cifieke zaak, n l . de aanleg van spoorwegen
in het begin van de 20° eeuw. Toen kon
' eiken Belgischen burger ' zowel als de
prokureur des konings optreden.
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9 groene blaadje : vervolg van het gesprek
9 met prof Hubert Boeken over milieurecht.
9 frontpagina, vervolg blz. 2
9
9 VVS haalt nog eens u it . een recht op antwoorc
9 en een reaktie van de redaktie : pagina 3
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9
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Hiermee vertellen we niets nieuws. We
w illen de zaken alleen nog eens op een
r i j t j e zetten. En waarschuwen !
‘ \bldoende' en ‘ gemiddelde1. Wat houdt
dat precies in ? Hoeveel is dat ?
Een onderzoek vorig ja a r toonde aan dat
d it verschilde van fa c u lte it to t fa c u lte it
soms zelfs van ja a r to t ja a r. Zo was het
vorig jaar :

G ent

deze week

volgende week

vervolg Boeken
Het is veel moei lijk e r n atu u rlijk als je te
doen hebt met bvb. vervuiling afkomstig u it
Duitsland die in Zweden neerkomt. Dan heb
je geen internationale wetgeving. Daar
moet het met verdragrechterlijke technieken
gebeuren, waarbij u ite in d e lijk het ene land
zich er toe verbindt 1 z ijn best te zullen
doen om ooit 'es misschien een wetgeving
u it te vaardigen om dat tegen te gaan
of
om informatie in te winnen, of om andere
maatregelen te tre ffe n . D it is dus een
eerste probleem : wie b eslist wat mag ?
tervolgens kan je schadevergoedingsproblemen hebben. D it is bvb. hoofdzakelijk het
geval in de kwestie van de vervuiling van
de Rijn door de Franse staat : de Nederlandse tuinbouwers kunnen het Rijnwater
n iet meer gebruiken omdat er teveel zout
in gegooid is in de Elzas.

Die privé-slachtoffers trachten d it verdrag
te omzeilen door aan te spreken, n iet de e igenaar van de tanker, maar iemand anders die
n iet onder het verdrag v a lt. Iemand die n iet
kan zeggen dat z ijn aansprakelijkheid beperkt
is . En in d it geval is d it de moedervennootschap van de eigenares van de tanker. (Amoco
Transport Corporation volgens onze archieven
nvdr.) Samen met nog twee andere vennootschap
pen, als ook de mijnheer die aan de telefoon
zat in Chicago en die moest beslissen het
contract met de sleepboot al dan n iet aan
te gaan. Ook die mijnheer wordt ten persoonlijk en t i t e l aansprakelijk gesteld.
De Amerikaanse rechters hebben d it proces
ontvankelijk verklaard. Je k r ijg t dus twee
processen : één in Chicago en één in Frankr ijk .
« fP

D it is in de eerste plaats een probleem van
IPR ( Internationaal Privaatrecht ) dat we
moeten oplossen : wie is aansprakelijk ?
Wie l i g t aan de bron van de vervuiling ?
Je moet.namelijk ergens iemand kunnen identific e re n . In de zoutvervuiling van de R ijr
is dat b lijkb aar nog te doen: je z i t daar
met een aantal grote Iranse bedrijven, ’“laar
d it is n iet a l t i j d n iet even gemakkelijk.
Een tweede IPR-probleem is: voor welke recht
bank moet ik dagvaarden ? M.a.w. welk
recht is van toepassing ? Is d it in ons
voorbeeld het Franse of het Nederlandse
recht ? Het gevaar z i t er immers in dat
als je zegt : de Nederlandse tuinders moeten in Frankrijk procederen, er een neiging
zal bestaan b ij de Franse rechter om de
zaak minder ernstig te nemen en dat het
Franse recht misschien minder gunstig is
dan het Nederlandse. Dus, die mensen hebben daar een zeer m oeilijk juridisch orobleem: waar gaan we procederen ?
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Nu, overeenkomstig EEG-verdragen, is het zo
dat men ir. d it geval in Nederland mócht pro- Als de eisers winnen...?
cederen. 'laar die beslissing is er een geweest die totheel wat opschudding aanleiding heeft gegeven. D it is voor het Hof var
J u s titie van de EG gekomen en heeft een
Als de eisers winnen dan b li j k t dat men
paar ja a r geduurd.
ondanks het verdrag toch nog kan terugvallen -en dat is ongetwijfeld ju is t - op
iemands aansprakelijkheid mits men diens
aansDrakelijkheid kan vastleggen op een
Tiet volgende probleem is: gaat de rechter
Nederlands recht toepassen of Frans recht ? fout. Bijvoorbeeld : die mijnheer aan de
En in de veronderstelling dat men een vonni; telefoon heeft te lang gepingeld met de
bekomt op grond van toepassing van het Neder sleepboot to t het te la a t was om de Amoco
landse recht dat s te lt dat de Franse b e d rij- Cadiz nog van de rotsen weg te halen. Die
ven aansprakelijk z ijn en ze een schadever- mijnheer heeft een fout begaan, h ij is aansprakelijk. Maar het jammerlijke van de zaak
goeding van zoveel miljoen moeten betalen:
is dat die mijnheer geen geld heeft ( h ila r iwat moét die Nederlandse tuinder dan doen
jom de uitvoering van het vonnis te bekomen ? t e i t ) . Je kan het verdrag eventueel omzeilen; maar je moet in de eerste plaats iemand
Op internationaal vlak doen zich nog veel
vinden die zo’ n som kan betalen. Zelfs de
meer problemen voor !
eerste de beste multinational is n iet in
staat om zomaar enkele honderden miljoenen
Dit is vergelijkbaar met de Amoco Cadiz:
wie is aansprakelijk ? welke rechter is be- onmiddellijk op tafe l te leggen.
voegd ? welk recht is van toepassing ? En
de Amoco 'Cadiz is dan ook nog een s itu a tie
waar het .nog re d e lijk eenvoudig is omdat
het verdragsrechtelijk geregeld is .

Wie heeft in dit gevat een klacht neergelegd: was dat de Franse staat ?

Internationaal gezien is het allemaal nog
een stukje moei lijk e r alhoewel de rol van
de EEG erg belangrijk is . Het milieurecht
in België zou nog n iet h alf zover staan in dien de EEg er n iet zou z ijn .

Een groot deel van de normen rond m ilieuvervuiling z ijn immers normen die de Belgen
uarer z ijn een ganse resem klachten. Belang- overnemen.
r i j k is die van de Franse staat die de kosten gedragen heeft om de boel op te kuisen.
En ook daar heb je eerst en vooral een burgerrechtelijke zaak van de Franse staat voor
de kosten die z i j gemaakt hebben. Die zaak
is aanhangig voor de rechtbank van Brest op Vele kleintjes maken een groot. Indiiridueel
grondvan het verdrag van de vervuiling van
kan je vervuilen (bvb. een matras in een
de zee door o lie dat zegt dat het de rechtgracht gaan smijten), maar als een groep
banken z ijn van de staat waar de schade zich vervuilt (bvb. detergenten die iedereen in
voordoet, die bevoegd z ijn het verdrag toe de riolering giet) ; kan daar tegen opgetrete passen. Dan heb je , ook voor de rechtden worden ? Daar kan je nu toch niet veel
bank van Brest, een s tra fre c h te lijk e vervoltegen doen ?
ging tegen de kapitein en ook tegen de bestuurder van de sleepboot die daarbij betrok
ken was. Daar z i t dus de Franse staat t e l kens tussen. Een aantal burgers z ijn er ook
b ij betrokken: vissers, viskwekers, h otelier
s ...
Je moet inderdaad n iet alleen kijken naar
de grote vervuiler (de industrie dus). Ook
Bovendien heb je te rz e lfd e rtijd - d it is een de dagelijkse kleine bronnen van vervuiling
(vb. het verbranden van autobanden in de
illu s t r a t ie van de ingewikkeldheid van die
hele zaak - een groot proces looen in Chica- tu in , het gebruik van spuitbussen...) moet
men tegengaan. De vraag of je dat langs
|
go, hoofdzakelijk ingesteld (los van en
juridische weg kan doen is afhankelijk van
zelfs tegen de w il van de Franse staat in)
door privé-slachtoffers.
het bestaan van de wetgever.
Omdat er beperkingen aan de aansprakelijkheic
z itte n . Ik geloof dat die gaat to t enkele
honderden miljoenen, waarvoor de eigenaar
Volgens mij lig t de oplossing hierin dat de
van de tanker maximaal aansprakelijk gesteld wetgever ervoor moet zorgen dat er in de conkan worden. Terwijl de schade e ig e n lijk die sumptiepatronen zo weinig mogelijk schadelijenkele honderden miljoenen met een veelvoud ke elementen gebruikt worden. Er z ijn twee
overschrijdt.
mogelijkheden :
I o n AAn

t

een onDetzoEKSRecHTe#
- ofwel heb je de keuze als consument om
iets vervuilends of niet-vervuilends aan te
kopen. Dan pas kan je spreken van aansprakelijkheid van de consument.

2

- ofwel heb je als consument géén keuze.
Dan moet je de aansprakelijkheid n iet zozeer
de consument toeschrijven. Als de consument
bijvoorbeeld waspoeder gebruikt waar teveel
fosfaat in z i t , dan komt het erop aan ervoor
te zorgen dat er verordeningen bestaan die
de producten zoveel mogelijk controleren.

Bijvoorbeeld : er bestaat een wetgeving die
bepaalt dat de detergenten die gebruikt worden voor 80% afbreekbaar moeten z ijn , dat de
stookolie die verbrandt wordt n iet meer dan
x procent zwavel mag bevatten.
Controle is dus noodzakelijk op de bron
van vervuiling (het produkt) én op de persoon die het produkt hanteert ( de consument)
Individuele vervuilingen moeten we dus vermijden door die productencontrole. We kunnen
ze ook opvangen door bijvoorbeeld een zuiveringsstation.

Daarnaast moeten individuen evengoed gesanctioneerd kunnen worden wanneer ze, om naar
je voorbeeld terug te grijpen, matrassen
in de gracht gooien. Algemeen gesteld :
er kan opgetreden worden tegen iemand die
een fout begaat waaruit schade voortvloeit
of'een m is d rijf begaat. Je zou dan de
opmerking kunnen maken dat men achter de
kleine garnalen aangaat en de grote vissen
door de mazen slippen, maar het is een bela n g rijk onderdeel. Het is erg belangrijk
dat de kleine garnalen gaan voelen wat wel
en n iet mag, zodat ze dezelfde eisen gaan
stellen aan de groten. Dat beantwoordt dus
aan een zeker maatschappijgevoel. Wat de
rechtbank doet, vooral in het kader van
b u rg e rlijk recht wordt zeer sterk beïnvloed
door de maatschappelijke waarden die er bestaan. Wanneer individuen zorgeloos om
het even wat in de grachten kippen, zonder
het minste schuldgevoel, dan kan je m oeilijk
van een gemeentebestuur reactie verwachten
wanneer het huisvuil gewoon in een put
geworpen wordt (het Nederlandse huisvuil
in Rumst nvdr).

. . . men loopt steeds mee met de ekonorrische
crisis ?

Echte processen, waar het over fundamentele
discussies gaat, heb je n iet veel. En dan
bedoel ik met fundamenteel : wat kan je van
een b e d rijf eisen, los van de technische
voorschriften.
Er is in de rechtspraak van de laatste jaren
een duidelijke evolutie te merken, men gaat
veel strengere eisen s te lle n . Het volstaat
niet meer te doen wat andere bedrijven doen,
als die anderen allemaal vuilaards z ijn .
De impact van het privaatrecht op onze milieuproblemen is nochtans beperkt.
Ik zou me kunnen afvragen, heb ik me daar wel
zinnig mee bezig gehouden ?

Laatste vraag (oef) bestaat er aan de unief
enige coördinatie tussen de verschillende
faculteiten (vb. prof Heyndicx als toxicoloog samen met ingenieurs en de rechtsgeleerden .) ?

Denkt u niet dat de overheid ervoor zal
terugschrikken om voor de schade op te
draaien die overwegend door particulieren
en bedrijven werd veroorzaakt ? Bijvoorbeeld door waterzuiverihgsstations ?

Al die zaken kosten op korte termijn misschien veel geld. Nóchtans betékent d it n iet
dat ze onproductief z ijn , want je herlegt ged e e lte lijk de besteding van je gelden : de
aannemer die dat waterzuiveringsstation moet
bouwen is ook een t ijd je bezig.
F6ar dat is
ongetwijfeld een m oeilijk punt naargelang
het economisch slechter gaat. lën is dan
immers minder bereid uitgaven te doen, waarb ij men op korte termijn z ijn zak n iet z ie t'
gevuld worden, maar alleen het w elzijn z ie t
verhogen -en wat is het w elzijn als je honger hebt?-. Daar k rijg je dan een afwegen
van economische belangen tegen ecologische.

En het is noodzakelijk dat men erop toeziet
dat die belangen-afweging n iet eenzijdig
gebeurt. Dat dus de financieringsmechanismen
zo goed mogelijk werken bvb. door vele van
die projecten (waterzuiveringsstations e .d .)
te financieren door heffingen. Dat wordt in
België re d e lijk gedaan. In het buitenland
la a t men in ruimere mate de vervuiler taksen
betalen zodat er genoeg geld is .

Gït is dan u ite in d e lijk een p o litieke vraag : |
hoeveel geld en energie wil de overheid be-<
steden aan lange term ijn-doelstel 1ingen of
doelstellingen die gericht z ijn op iets ander'
dan materiële welvaart.

Redelijk weinig. Wel bestaat er een centrum
voor opleiding van m ilieu -sp ecialisten ,d it
is het in te rfa c u lta ir centrum voor m ilieusamenwerking. Daar vindt men een v r i j grote
samenwerking tussen de ingenieurs, biologen
en scheikundigen. Dfe rol van de juristen
is in die milieuproblematiek re d e lijk
beperkt. In het programma van ingenieur
in milieusanering en lic e n tia a t in m ilieusanering is er op d it ogenblik één cursus
van 1D uur ( ivm milieurecht ).

Bovendien is het zo -dat is mijn persoonlijk e ervaring- dat iemand die zich in
een u n iv e rs iteit bezighoudt met zoiets
als milieurecht weinig doorstroming voelt.
Je hebt n iet het gevoel dat het beleid
d uid elijk beïnvloed wordt door juridische
constructies. Er is ook geen voldoende
contact tussen mensen die juridische over
milieurecht denken en mensen die het technisch/scheikundig moeten uitwerken. Ik hoop
dat zoiets in de toekomst een beetje verbet e r t. Althans ga ik proberen in dat centrum
van milieusanering de zaken die juristen
uitdenken te aan testen op hun bruikbaarheid.

Ze kunnen niet zeggen dat we ze niet
gewaarschuwd hebben...

*

Filip Verhoest
Johan Ghyssens,
Peter De Graeve.

RECHT OP ANTWOORD

NONSENSICALE
VOORHEF
Sommigen onder u hebben waarschijnlijk
de reacties in vorige schamper gelezen
op het pamflet van W S - S V B over het voorstel tot een nieuw puntensysteem. Graag
hadden we op onze beurt enkele dingen in
een juister perspectief willen zetten.

1. De niet oppervlakkige lezer zal ongetwijfeld gelezen hebben dat wij in ons
pamflet duidelijk schreven dat het nog
maar om een voorstel van de onderwijsraad
gaat, dat na advies van de verschillende
faculteiten nog moest worden goedgekeurd
door de raad van beheer. Nochtans was ’t
op dat moment geen paniekzaaierij om op
te roepen "opgelet voor de examens."Ten
bewijze hiervan citeren wij letterlijk
het verslag van de onderwijsraad van 13

feb. :

’de bedoeling van deze eerste vergadering
is tegen de eerste zittijd van dit akademiejaar, te komen tot een definitief en
zo uniform mogelijk examenreglement.Er
zal een brief naar de decanen tav. de examencommissie worden gestuurd, met de vraag
hieromtrent hun advies in te sturen tegen
27 maart, zodat deze materie kan behandeld
worden op de raad van beheer van 24 april'.'

Gelukkig hebben we direct met een pamflet
gereageerd. Wanneer Hans Blok dan schrijft
'ik kan tenslotte namens mijn collega’s in
de raad zeggen dat zij op grond van allerlei motieven menen dat deze wijziging van
het examenreglement niet meer voor dit
akademiejaar is ’, dan is dit omdat naast
de traagheid van de burokratie aan onze
unief, wij onmiddellijk gereageerd hebben,
want Hans Blok had ’op de eerste vergadering niet alle consequenties van dit voorstel doordacht (citaat uit zijn lezersbrief). Na onze reactie en de reactie van
vele andere studenten besloten ze de zaak
te sussen door de hele matérie uit te stel
len tot volgend academiejaar en wel door
op de onderwijsraad van 5 maart jl. te
vragen om het advies eerst in een volledige tekst te gieten tegen de vergadering

van einde maart, en het slechts dan naar
de faculteiten te sturen. Vandaar dat het
niet meer dit academiejaar kan worden afgehandeld. Uitstel is echter geen afstel,
daarom gaan we nog iets dieper in op onze
kritiek."Het is hoe dan ook zo dat proffen
punten geven in functie van het op een bepaald ogenblik geldend systeem,stel je het
slaagcijfer op 14 dan haal je zonder moeite
12."Hans Blok sluit zich bij dit standpunt
aan.
Naar onze mening is dit een simplistische
overschatting van het bewustzijn en de dynamiek van de proffen bij het geven van de
punten. Eerst en vooral zullen er proffen
zijn die nog niets af weten van het nieuwe
systeem, zo kennen we een aantal gevallen
uit de geschiedenis die geen weet hadden
van de inhoud van het credit-systeem, er was
er zelfs ééntje bij die dacht dat hij een
5 of 6 op twintig zo maar kan veranderen op
de deliberatie. Daarbij komt ook dat de
meesten proffen punten geven volgens een
systeem dat ze al jaren gebruiken
Veronderstellen dat elke prof bij de verandering van het systeem van 10 naar 12,
zomaar 2 punten zal bij geven is volgens
ons dan ook onjuist. Ondanks het feit dat
inderdaad velen hun punten vorig jaar aangepast hebben bij het nieuwe systeem , is
het toch onbetwistbaar dat de slaagcijfersvan de 1°kan RUG vorig jaar glob-al, dus
niet in alle facultieten, gestegen zijn.
Eén vb. in de eerste kan psy.enpedagogie
waren er vorig jaar in de eerste zit 120
mensen geslaagd tgo een 70-tal de vorige
jaren. Bovendien was de tweede zit heel
wat minder zwaar door meer vrij-stellingen. Om maar één vb. te geven van niet
toepassing van de punten van de proffen.
Uniformisering is inderdaad nodig, maar
dan niet ten koste van de studenten.
3. Het voorstel van het rektoraat bm bij
een vrijstelling voor de tweede zit ook
automatisch vrijstelling te geven voor
het bisjaar (12=vrijstelling én voor
tweede zit én voor ev. het bisjaar], is
inderdaad goed, alleen vinden we twaalf
te veel.
Maar wat de schamperredactie, noch H.
Blok vermelden is dat de 3 studenten 12
niet genoeg vonden voor een vrijstelling
voor het bisjaar. Zij vroegen hogere
eisen (vb. citaat verslag onderwijsraad:
143. Dan kom je met de conclusie dat bij
de stemming 3 studenten en 2 proffen
voor 14 stemden, terwijl 3 assisten en
1 prof + 1 ATI?'er voor 12 stemden, vijf
tegen vijf dus. Waarom gaf schamper
-toch een onafhankelijk blad- daar geen
kritiek op.

kras-sakker...
Professor Van Massenhove geeft (o.a.3 les in
de 1e kandidaturen wis- en natuurkunde. Hij
heeft nog een rotsvast geloof in de onvermoeibare, niet klein te krijgen wetenschapsgeest van zijn studenten. Maar, eigenaardiggenoeg, de studenten denken daar enigszins
anders over.

Zo wordt in de eerste kan. Wis- en natuurkunde nogal ’gekras-sakkerd’ over een uitspraak
van Van Massenhove in zijn les op vrijdag 13
maart: " Volgens het reglement wordt er in
een akademiejaar 30 weken les gegeven, 15
vóór en 15 na karnaval. Normaalgezien zou
iedereen dus les krijgen tot (minstens] eind
mei, waarna dan 3 weken blok volgen en 1
week waarin alle eksamens afgelegd worden."
Van Massenhove behoudt zich nog 10 weken les
voor. Drie weken voor Pasen en 7 weken erna. Dit komt neer op lessen tot in de helft
van juni.
Over het feit dat er een gewoonte, een tradi
tie bestaat om in mei geen les meer te geven
maar blok, zegt Van Massenhove: " Tegenwoordig is het de gewoonte een reglement te door
breken. Ik ga deze gewoonte verbreken en
het reglement herstellen.”

Van Massenhove vindt zoiets waarschijnlijk
psychologische zever want hij verhoogt deze
■studiedruk in sterke mate door les te (wil
len3' geven tot een stuk in juni. Tussen
haakjes: Analyse
(het vak gedoceerd door
de professor in kwestie] is dé dobber, het
buisvak.
Menig eerste kanner onder Van Massenhoves
’hoede’ zit al duchtig met de handen ip het
haar en bereidt zich voor op een tweede zit.
Leef zó maar eens naar je eerste zit toe !
- Bovendien heeft Van Massenhove zo zijn ei-'
gen opvattingen over studiedruk. Op het
voorstel om de wis- en natuurkunde te spreiden over 5 jaar (nu is het 4 iaar] antwoordde hij: " Waarom iets in 5 jaar doen als 't
in 4 mogelijk is ? " Maar hier, in verband
met zijn uitspraak van 13 maart, is er een
duidelijk verband: de stof raakt niet op tijd
klaar. Eigenaardig toch: waar de stof voriger jaren wél bijtijds afgerond was, gunde
hij de studenten wél blok, aanvaardde hij wél
legde zich neer bij de gewoonte. Dit jaar
zit hij hopeloos achter dus wordt het reglement ingeroepen, de gewoonte belachelijk gemaakt .

Dm zijn uitspraken naar waarde te schatten
moet je ook eens onder het laken kijken .
- De eerste kan. wis- en natuurkunde gaan
reeds gebukt onder een serieuze studiedruk.
Sinds Kerstmis hebben ze gemiddeld om de 14
dagen een partieel eksamen te slikken gehad.
In december hadden ze hun vuurdoop met fysica zodat je kan stellen dat vele eerste kanners reeds van in november, zelfs oktober,
konstant aan het blokken zijn.

- Staat u mij ten slotte een woordje kritiek
toe. In februari werden de lessen van Van
Massenhove voor 3 weken geschorst. Zijn assistent nam over maar gebruikte deze uren
voor het geven van 'oefeningen bij de kursus
Analyse’, een van de kursus Analyse (-theorie
door Van Massenhove] afzonderlijke kursus met
afzonderlijke uren per week en door deze assistent zelf gegeven. De kursus van Van Massenhove lag dus 3 weken stil.
(Was dit niet
gebeurd dan waren de lessen half mei al afgerond.

Nu is er het principe dat men de verhoogde
studiedruk voor de eindeksamens enigszins
tracht te dempen door een periode van z o ’n 3
weken waarin je rustig kan voorbereiden. Dit
-rincipe is in alle fakulteiten van kracht.

Drie weken schorsing van de lessen dus: Van
tfassenhove was namelijk gedurende 2 weken op
skiverlof en nog een week 'ziek'.
Sommige zaken gaan nu eenmaal voor.

De drie 'studentenvertegenwoordigers'
zouden op hun minst hun stem moeten
herroepen.

I
WOULD

4. Hans Blok vindt ons voorstel -10
voor vrijstelling in tweede zit én bisjaar? elf gemiddeld- blijkbaar idioot.
Dit is slechts een voorstel, we hebben
immers niet de pretentie om zonder onze
achterban te raadplegen zomaar een voorstel te steunen, (vb. FK voor Blok],
Tevens willen wij erop wijzen dat ons
idioot systeem in bijna alle NUHO-schoHet is lang geleden, maar deze week is op
len wordt toegepast en ook in vele seSchamper een brief toegekomen die zowaar be- cundaire scholen.
gon met : Messieurs.
Bloks artikel vertoont echter weinig
Bleek een poosje later (na grondige lektuur) logische gedachtengang.
dat dit niet voor ons bestemd was:
1
o verdedigt hij zijn 12-norm met de arguMessieurs,
Je suis étudiant et je voudrais correspondre enten van duidelijkheid en mogelijkheid
avec une étudiante (let wel: vrouwlijk !]
ot nuancering voor de examinator , terwijl
de votre Université;
ijzelf het systeem van de ’+' of ’-' af
Vous pouver (moet dat niet met een 'z' ?] éJ wil schaffen.
Zelf komt hij dan tot de conclusie:
crire en Anglais ou en Français.
'Vanuit deze consequenties kan men andere
Vouillez agréer, Messieurs, mes salutations standpunten verdedigen. Zo is de redenering voor het 10-12 systeem ook eigenlijk
distinguées, (zou hij tóch Schamper op het
geldig voor het 10-11 systeem'.
oog hebben ?]
Toch vindt hij in zijn lezersbrief meer
argumenten voor het 10-12 systeem.Logica?
Het adres: J. ENNIFER
C 222
5. Wanneer schamper stelt dat je in het t
huidige systeem geen punten van de eerste
5 Bis, Rue Alexandre Turpault
F- 78390 BOIS D' ARCY.'
zit naar de tweede kunt overdragen is dit
fout in bepaalde faculteiten. Bvb.letteren en wijsbegeerte, en psy. en pedagogie,
Het nieuwe voorttel zou dit veralgemenen
P.S. Joindre photo si possible.
en dit is positief, maar het al of niet
behalen van een onderscheiding in de tweede zit weegt niet op tegen het vergroten
van de kansen op slagen.

LIKE

OF

CORRESPOND . ..

.

There 's a whole lotta coffee in Brazil !!
To speak to you will have we now: r-he, hoy
from far away :

6. Het is opvallend hoe Blok over onze
beschuldiging tegen de wijze waarop van
den Berghe en Bostoen de zetel in de onderwijsraad voor hen monopoliseerden,
zwijgt.

To Rijksuniversiteit Gent
I would like of correspond me with students
of Belgium. I have 19 years old, I'm student of college, making a course of letters.
I like of postcards, photographs, books, magazines, and most important the friendship.
I appreciate the culture and the history
of Belgium, traditions, customs, language
and the people.
The students may write in English, French,
Italian or Portuguese to the address down.
My gratitude and I will wait answer.
My address: Raimundo de Jesus
PRACA J0AQUIM DOS SANTOS RIBEIRO, 295
Km 18 - D6000 - 0SASC0-SAD PAULO
BRAZIL.
Veel schrijfgenot !

WS-SVB

REACTIE

VAN

REDACTIE

W S stelt de vragen. Schamper
antwoordt. Waarom reageerden
we niet na de eerste vergadering ? Omdat er nog niets beslist was.~Daarom. Direct aan
de alarmklok trekken vonden
we niet fair tov onze studenvertegenwoordigers die totaal onvoorbereid
een standpunt moesten innemen in een voorbereidende (!] discussie. Wij streven objectieve informatie na. Jawel. Groetjes,
de redactie.
ir^. j
9

■

I

KLUIVER
Frankrijk is een nieuwe Kwis r ijk e r .
Schattenjacht. Een frans paar k rijg t
in een studio in Parijs een raadseltje.
Aan de hand van dat raadsel moeten ze
een schat vinden.
Die 'schat' nu is ergens begraven. Deze
week was dat ergens langs de kusten van
de Indische Oceaan.
De wakkere lezer zal al één wenkbrauw
ophalen. Laat maar weer zakken, mijn
beste. Hoe kan een koppel in Parijs
een schat opgraven in Equador ? De
techniek staat voor n ie t s ...
Een directe satelliet-verb ind ing P a rijsEquador om te kuneen praten met de te le visiemensen in de helikopter én een
directe satelliet-verb ind ing P a rijsEquador met de camera in de helikopter.
Het koppel in de studio kan zien wat er
ginder ver weg gebeurt, en de helikopte rp ilo o t bevelen geven.
Geef toe, da's andere koek dan dubbeldobbel. Kosten noch moeite gespaard.
Maar het technisch vernuft verbleekte
toch effentjes toen de helikopter neerdaalde om (op bevel vanuit P arijs) aan
de inlandse bevolking een in lic h tin g
te vragen.
De helikopter daalt traagjes onder een
hels lawaai midden in een dorp van
hutten en barakken u it golfplaten.

Negers, halfnaakt, loeren vanuit hun
hutten naar het toestel waaruit drie
televisiemensen, bepakt en beladen
met beeld- en klankapparatuur, springen.
Ze rennen op de verpauperde bevolking
a f en spreken dan de heroïsche woorden:
'Goedendag, d it is de franse te le v is ie .
Wij doen een kwis.'
Om kort te gaan, de schat werd 47 seconden te la a t gevonden. De hoofdprijs
ging dus aan de neirs van de kwissers
voorbij. Maar geen nood, omdat ze toch
hun best gedaan hadden kregen ze als
tro o stp rijs 35.000 frank. Voor 45
minuten kwis.
De helikopter vloog terug. Een n iet
begrijpend dorpje in de broeiende zon
onder zich.
(aan deze prachtige kwis z i t een voorgeschiedenis. Oorspronkelijk had men een
reeks jonge mensen op kosten van
de franse te le v is ie rond de wereld
gestuurd. Ze moesten reportages maken die om de zoveel weken gekwoteerd
werden. Dat programma werd echter a fgelast. De jonge kineasten kregen in
het buitenland a lle r le i vreemde zie k ten, geraakten totaal uitgeput of in
verre streken verdwaald en ondervoed.)
Nu kan er niets meer mislopen. De
franse eer is gered. Frankrijk z ie t
Equador (op z ijn minst dus een cultureel programma)' 'qn de verpauperde
bevolking aldaar heeft nu ook eens
een helikopter gezien (op z ijn minst
dus een educatief programma).

DIEGENANT, GA

TOT ALLER V E R M A A K ?

DOOR!

Gent, 16 maart 1961.
Onze goede vriend, volksvertegenwoordiger A. Diegenant heeft, ondanks tegenkanting van diverse zijden, toch zijn voor
stel doorgezet om de 8RT te verplichten
25 % eigen muziek de ether in te zenden.
Wij hopen dat de Vlaamse Raad zijn voorstel goedkeurt en wensen hem veel succes!
Toch zijn wij zo vrij enkele bedenkingen te maken bij het voorstel Diegenant.
Waarom precies die 25% ? Een kwartje van
bij ons soms ? Was de heer Diegenant misschien bang om verder te gaan ? Waarom
worden onze Vlaamse Artiesten in het kwarthoekje gedrumd ? Wij van het K.V.T.K. eisen dat onze mensen het overwegend deel van
de Vlaamse Zendtijd krijgen toegewezen [en
"een overwegend deel” is geen 50 ,5 %, rode
BRT-ratten !).

Liefste lezer/es,
vorige week werd Schampers
filmrubriek door een debuterende collega
verzorgd. Het omstandig verslag van het
filmfestival van Berlijn mag ook voor jullie
een aansporing wezen. Schrijf ook eens wat
[liefst over film) voor Schamper. Of moet
ondergetekende zich naar het buitenland begeven zoals C.Raar, alias Knobbyfhopelijk
zijn we defintief van deze onhebbelijke
vuilschrijver verlost), om dan pas -eerloosreakties te ontvangen? Beter, ik blijf. En
jij schrijft over je lotgevallen met de zgn.
Filmotheek, de filmbladzijde van de collega'
in het nummer 128, zelfde straat of je eigen
maaksels voor de huisbios. Je ziet het, keuze te over. Gooi eens een velletje binnen
in de Brug, maandag.

Een andere inconsequentie in het voorstel Diegenant is het uitbreiden van "eigen
werk” tot Nederlandse Nederlandstalige produkties. Welnu, behoudens de muziek uit
Nederlands Limburg, heeft die muziek geen
uitstaans met onze Vlaamse Volkscultuurgemeenschap.
Of kent de heer Diegenant niet
het Hollands Verderf, dat gepropageerd wordt
door specimen als R. Long, Koot en Bie,(ex~)
Neerlands Hoop, Hauser Orkater en Jasperina
de Jong ? In Vlaanderen Vlaams en geen 01lands.

Lieve groetjes, Rik S.

GEEN CNOBBY -

Liefste Cee,

WEL

Cee, zal je oppassen voer de Zalrezen ?
Niet alleen stinken ze, zegt men, maar
er schijnen kannibalistische stammen
tussen te lopen. Misschien zien die
zwartjes jou wel als wit produkt.

ISME.

Tot hier enige aanwijzingen tot verbetering van het voorstel Diegenant. Het K.T.V.
K. richt zich echter ook met eigen voorstelDaarmee d re ig t knobby te verdwijnen. De
len tot de Vlaamse parlementariërs. Want
redactie is er zich echter van bewust
dat knobby meer besproken werd dan schammen moet consequent zijn. Is het bijvoorper z e lf en daarom is de volgende oplosbeeld niet hemeltergend om te zien hoe een
eing (met toestemming van C.Raarj M t ae
bJgekomen. We verklaren deze r « W c
volksverwortelde rasschrijver als André Devacant. Wie de taak van C.Raar w il over
medts in zijn ontplooiing verstikt wordt
nemen, s tu u rt een proef-knobby naar de
door de grote Hollandse uitgeverijen, die
met hun geniepige reclamepraktijken en hun
Amsterdamse Grote Bek den Vlaamschen lezer
Schamper nr. 127
proberen te verleiden ? De statistieken bewijzen het : het gevaar staat voor de deur!
De Hollandse decadente, nihilistische vuilspuiterij wint meer en meer veld in Vlaanderen.
"Halt !” zeggen wij, "geen stap verder. Zoo is het genoeg !” Antwerpen hebt
Het ISME van knobby slaat deze week toe.
gij verwoekerd, om Gent zult gij moeten
Uit een reeks van probeersels kozen we
vechten. Volksvrienden, sta pal ! Eischt
Daniëlle. Vrouwen en kinderen eerst. En
75 % Vlaamse boeken ! Weest waakzaam.
als die door het mijnenveld zijn.,.
Het K.T.V.K.
(Komitee Tegen Volksvreemde Kultuuruitingen)

Laat wie zich geroepen voelt maar blijven
zieleroerselen opsturen. Hoe groter de
voorraad, hoe beter onze selectie. Leve !

Is het waar dat ze zo agressief zijn ?
In de elpee mogen frieten en zairezen
(onze nationale produkten) niet meer
binnen. Of ik zou overdrijven, er loopt
er êên tussen, maar die moet de lege
gla.zen ophalen en van de meisjes afblijven.

Toch durfde hij naar mij te knip
ogen. De sexist ! Wedden dat hug
het woord niet eens kent ? Ze kunnen zo vreselijk stom zijn.

Ik voelde me vreselijk bedreigd. Oh,Cee
wat heb ik je gemist. Ik durfde niet :
meer alleen naar huis. Gelukkig was er
een mooie vriendelijke jongen die me
vroeg of hij me moest vergezellen, naar
zijn kot. Je zal toch niet boos zijn ?
Je Daniëlle M.

□ e redactie.

P.S. De kermis staat er al !

FRANS MASEREELFONDS-----------------Maandag 23 maart om 2Ou in de Vlaamse Zaal,
Tweebruggenstraat 13 : Kritische kijk en
diskussieavond omtrent de ' tv-uitzendingen
van politieke partijen ' met als kommentator
Willy Courteaux, tv-kritikus.
Woensdag 25 maart om 2Ou eveneens in de
Vlaamse Zaal gaat er een panelgesprek door
over ' Buurtwerk en kansarmoede in Gent '

(Les Justes)

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

K U C --------------------------------

Sobere maaltijden voor El Salvador
vrijdag 27 maart en 5 april
tussen twaalf en veertien uur
KUC Kbrtrijksepoortstraat 160

Dinsdag 24- 3
groentesoep
hamburger met andijvie in roomsaus
loempia met zuurzoete saus
Wbensdag 25-3
preisoep
hongaarse goulash met rauwkost
bami gpreng
Donderdag 26- 3
tomatensoep
orloffgebraad met tuinkers
pladijs met tomaten en paddestoelen.

4

20u00

22u30

BEST BOY ( Ira Wohl )
EXTERIEUR NUIT ( J. Bral )

Zaal 2 :

19u00
21u00
23uOO

( film in verlenging )
ALLONSANFAN ( Taviani )
LA QUESTION ( L. HEYNEMAN )

D eze voorstellingen hebben plaats
In de St.-PietersabdIJ

Za Zo

15h

Ma

Do Vr

14 15 16 19 20

APR

28 29 30

Voor P. en K. "is het principe de geweldloosheid het principe, maar is tactisch gebruik van geweld op sommige momenten noodzakelijk". Erg origineel is dat niet en steek
houdt het al evenmin.
Er is weinig principieels aan in normale omstandigheden geen geweld te gebruiken, maar er toch naar te grijpen wanneer het "tactisch noodzakelijk’’ is.
Wat zijn we dan verschrikkelijk principieel,
met z ’n allen.
Neen, wie het werkelijk meent met zijn/haar
geweldloos principe, maakt geen "tactische"
uitzonderingen. Wie toch bereid is geweld te
gebruiken, kan er zich niet meer op beroepen
"principieel geweldloos" te zijn. Hij/zij zal
dan moeten afwegen wanneer en voor welke doelstellingen het gebruik van geweld gerechtvaardigd is. Dat dat het geval is voor het bestrijden van fascisme, daarover zijn P. en K.
en ondergetekende het wel met elkaar eens,
dacht ik.

21 22 23 26 27
BAL

Menu-----------------------Vrijdag 20- 3
tomatensoep of pap
snoebies met coctailsaus en rauwkost
braadworst met spruiten
Maandag 23-3
wortelsoep
kalkoenrollade op zijn frans
gepaneerde roodbaarsjes met gribischesaus

Zaal 1 :

PAS-

MRT

uit ' Exterieur nuit

LVG. VS R & KOEKIES

SK00P-

opgelet vananf vrijdag 20 maart een
nieuwe uurregeling in zaal 2. Vertoningen om 19 uur (de traditionele verlenging dus) en dan telkens om 21 u en 23u!!

NTG

P.S. Vergeet deze week in Skoop de interessante herneming niet van Jacques Brals
EXTERIEUR NUITCzie foto). De belevenisssen
van Cora, taxivoerster in Parijs, worden
uit de lieve doeken gedaan. Alleen al qua
sfeerschepping van de nachtelijke boulev:~ '
vards is de prent de moeite waard. Plus een
greep uit de jungle-mentaliteit van een
vrouwelijke lonely cowboy, een individualistische jaren ’80 mentaliteit. Daarbij is
ook het taxi-metier ongemeen boeiend. Alr::
tijd op weg, met eerder wie in de wagen.
Was ik maar eerder op het idee gekomen mijn
taxi-voerend nichtje op de gevoelige pellicule te toveren, in de hoofdstraat van haar
randgemeente dan. Jacques Bral had staan
kijken.
De 'Universitaire Filmgroep/de Andere Film'
deelde ons mee, dat zij nog wat in petto
heeft voor ons allen. In april een grootste
Hollywood-retrospectieve met o.a, de onver
getelijke BEN HUR en DE TIEN GEBODEN. In
mei een reeks Duitse fascistische films
(midden jaren '30), tot aller vermaak.

5

6

2

3

9 10

11 12 13 16 17
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VERTIKAAL ------------------------"1984" zaterdad 21, woensdag 25 en zaterdag
28 naart om 20.15u.
ARENA----------- 77---------------"I love my wife" vrijdag 20 zaterdag 21
maart om. 20.15u.

Pé en koekies stellen het in Schamper 128
voor alsof mijn redenering er automatisch
toe zou leiden dat het aanwenden van geweld
tegen fascisten "naar een latere, onbepaalde
datum wordt verschoven".
Dat is onnauwkeurig,
Ik heb wel gesteld dat men, met het oog op
et isoleren van fascistische groepen, het efficiëntste middel moet worden aangewend en
dat geweld daarbij niet mag worden uitgesloten. Het gebruik van geweld wordt dan verantwoord op het momentdat dat het doeltreffendste middel tegen het fascisme is. Onbepaald is dat moment dus niet. Wel kan gediscussiëerd worden over wanneer dat moment gekomen is. Volgens mij is dat duidelijk nog
niet het geval.

ELCKER-IKMaandag 23 maart om 2Ou in Elcker-ik, Hoogstraat 9, Gent komt de rechtskritische werkgroep opnieuw bijeen.
zet s" «> 30°

LvG
P.S. Voor de geïnteresseerden : "het moment"
waarvan sprake in de eerste alinea (in
cursief), zal ten gepasten tijde door mij
in Schamper worden bekendgemaakt.

