Verantwoordelijk U itgever: Rik Van Nuffel
H oofdredakteur:

Frank

Goetm aeckers

Redaktieadres: St.-Pietersnieuwsstraat 45

ANN TYTGADT

9000

Gent

Koen Bostoen, Stang Ossieur en Michel Muylle hebben reeds ( voor de verkiezingen )
één front gevormd. Denk je dat je die koa li ti e kan verslaan ?

Michel z i t al met twee voeten in de
raad van beheer. Als eneige kandidaat
u it de toegepaste wetenschappen.

Ik kom samen op met de kandudaat van de geneeskunde. Het HILO samen met de geneeskunde.
Eigenlijk wilde ik me voor deze verkiezingen terugtrekken. Koen Bostoen heeft reeds
Ik heb geen programma uitgewerkt omdat ik
dit gebied héél wat ervaring en ik bevan oordeel ben dat de kandidaten die ver- op
grijp dat het moeilijk zal zijn hem te verkozen worden met elkaar moeten samenwerken. slaan. Ik heb mij eigenlijk kandidaat gesAls ik nu met een programma voor de dag «r teld op aanraden van mijn broer en twee
kom met een eisenplatform dat regelrecht
vriendinnen die in de fakutteitsraad z i t indruist tegen dat van een andere kandidaat ten.
dat ik er als meisje er iets
zullen wij beiden misschien nooit meer kun- meer Misschien
kan krijgen ?
nen samenwerken. Iedereen wil zich immers Maar door
de kritiek dat een meisje zoiets niet
bij zijn standpunt houden !
aankan, is gewoonweg belachelijk ! Waarom
niet ?
Jouw houding tegenover de boykot ?

Je neemt geen deel aan de grote b e slissin gen in de RvB. Toch word je er medeverantwoordelijk voor gesteld !

Studenten die verkozen worden moeten zoveel
mogelijk kontakt met de andere studenten
in bvb. de fakulteitsraden, het eigen jaar
houden. Als zij dan een beslissing nemen,
ja, den zijn de studenten medeverantwoordelijk. Maar er moet over elk punt gepraat
worden.

Programmapunten ?

Eigenlijk heb ik geen absolute programmapunten.
Net zoals iedereen wil ik me inzetten
voor de sociale sector en in de reglementering omtrent studiebeurzen en studieleningen, maar een programma kan je
dat eigenlijk moeilijk noemen. Eens dat
we zover zijn, zien we wel.

Denk je n iet dat je veel stemmen van onze
vrouwelijke studenten zu lt krijgen ?

Nee, dat denk ik niet. Ze moeten niet op
mij stemmen omdat ik een meisje ben, maar
als kandidate.
Zonder programma
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MICHEL MUYLLE

Steeds opnieuw dezelfde beginvraag, Ann :
welke eisen zijn voor jou de belangrijkste ?

Ergens kan ik akkoord gaan met de boykot.
De studenten hebben inderdaad weinig te
zeggen in de RvB.
Je kan echter altijd proberen je opinie in
die RvB te geven,' waardoor je misschien
mensen voor jou gaat winnen.
Het kan trouwens zo zijn dat men in de RvB
niet naar de studentenvertegenwoordigers
luistert, maar als je er niet heen gaat,
kan je ook niet zeggen wat je van sommige
zaken denkt, en kan er in die RvB zeker
niets bereikt worden !
Bovendien is het toch zo dat als er helemaal géén studenten in die raad zitten, de
proffen daar de alleenmacht hebben.

ASLK

GEEN SANCTIES
NIET VERPLICHT
Je moet niet !
De stemming is wel verplicht, maar als
je niet gaat bestaat er geen sanctie !
Men kan de (traditioneel! honderden
studenten niet op een 'zwarte lijst’
zetten. Wat de praeses van de geneeskunde daaromtrent ook moge uit zijne
botten slaan. Het rectoraat was hierover formeel: wie niet gaat stemmen,
kèp niet bestraft worden, het zou
tegen de wet ingaan. En per slot van
rekening is dit nog steeds een rijksuniversiteit.

Je bent a l gekozen. Nog voor er verkiezingen z ijn doorgegaan. Hoe zal j i j nu
reageren a ls bvb. Anne Tytgadt meer stemmen haalt dan j i j maar toch geen z e te l
haalt in de raad. En j i j w e l... ?

?

Jamaar, kijk. het is gemakkelijk de mensen
blaasjes te verkopen en op te komen voor
dat en dat en dat. En dan ? Gaan ze dat
kunnen verwezenlijken ? Dat zijn illusies!

Ik vind niet dat ik daarmee rekening moet
houden. De verkiezingen zijn op voorhand
vervalst. De kiezers weten dat ik nu al
zeker ben van mijn plaats in de raad van
beheer. Waarom zouden ze dan nog op mij
stemmen ? Trouwens, de grote faculteiten
steunen altijd hun eigen kandidaten, en
de kleintjes vallen door het net.

Overhaal 'es onze lezers om toch te gaan
stermen.

Hoe sta je tegenover de boycot ?

De kans zit er altijd in dat wij iets in
de RvB kunnen bereiken, als is het maar
1 %. Die mensen die daar zetelen zullen
toch eens moeten luisteren. En misschien
dat
, door van onze kant toegevingen te
doen, ook zij 'es toegevingen zullen doen !

De VVS kijkt teveel op korte termijn.
Ik doe dat niet. Een tweede verschil is
een principiële keuze : sluit ik compromissen of niet ? Ik vind dat dit noodzakelijk is.
Ik vind de boycot geen overtuigende manier van actievoeren. Waarom komen de
mensen niet stemmen ? Omdat ze willen
boycotten, of omdat ze hun tijd beter
kunnen gebruiken ? De boycot speculeert
op de luiheid en de onverschilligheid
van de studenten.

Laatste vraag : waarom moet Jan Modaal
gaan stemmen ?

Niet stemmen is de weinige inspraak die
we hebben de grond in boren. Trouwens,
of men nu stemt of niet, er zitten tóch’
studenten in de raad. Men kan dan evengoed
de beste eruit gaan kiezen.

DE SCHAMPER AGENDA
Wie wel studentenbeheerder worden ?
- vergoeding : forfaitair 80.000 fr.
- voorwaarden: kennis van boekhouden
student RUG '81-'82
kennis structuur sociale sector
- men houdt rekening met soc. situatie
- kandidaturen nog déze week aan :
Erwin DE PUE
studentenbeheerder
St.Pietersnieuwstraat 45
9000 gent.
- begin mei volgt een vergelijkend
examen. Inlichtingen op bovenstaand adres.
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NTG--------vossejacht
van Hugo Claus (1972)
regie : Jean-Pierre de Decker
decor en kostuums :
Andrei Ivaneanu
belichting : Jan Gheysens
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SKOOP----------------------------------------zaal 1 20u La maman et la putain
24u The kids are alrigh t
zaal 2 19u verlenging
21u Le cheval d' Orgueil
23u Northern Lights
ANDERE FILM---------------------------- 7—
blandijn aud. C 20u 'Der Ewige Nazi',
ma 27 april Triumf des Willens
di 28 april Der Ewige Jude
wo 29 aoril Hitl erjunge Quex

commercieel- - - - - - - - - - - - - Met v»

c

Erwin DEPUE,

Beheerder Dienst Studentenaktiviteiten.

ARENA-----------------------------------------foxtro woensdag 29april 20.15
donderd. 30
van vrij. 1 tot zat. 23 mei
KINDERTHEATER PEPERKOTEKE---------------snerte viola (met kinderen van theater
symptoom) hoge weg 166
vrijdag 22 mei
woensd. 27 mei

capitole : zeewolven
century : 't gaat er stuiven
majestic: lieve niechtjes
from nine to five
rex
: vrouw voor het leger
select .: schone slaapster
voor de calypso konden we enkel de
kuisvrouw aan de lijn krijgen en
die zou 'in de verste verste' ons
niet kunnen vertellen welke films
er op het programma staan.

maandag 27.4.

groentensoep

varkensrib met schorseneren
gepanneerde pladijs met
gestoofde.porei

dinsdag 28.4.
poreisoep

kalfsgebraad met erwten
en wortelen
roerei met kampernoelies

woensdag 29.4.
minestronesoep

kip provençale
braadworst met
spinaziestamppot

donderdag 30.4.,
tomatensoep

varkensgebraad orloff
met rauwkost
spaghetti bolognaise

vrijdag 1.5.
gesloten

GRESNPEACE---------------------------------'wij en de walvis' koornmarkt 9 mei
van 10 tot 19 uur.
RAK—STRIJDFUIF--------------------------fuif en optredens in 't stapel huis op
30 april.
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JAN VELLEMAN

KOEN BOSTOEN

Jan Velleman is een nieuwkomer, boordevol enthoesiasme en idealisme a lle nieuwkomers eigen. Door een slip p e rtje in het
kiessysteem is h ij verkozen zodra h ij
meer stemmen haalt: dan Stanyslas Ossieur.

Bostoen heeft al twee jaar ervaring in
de raad van beheerA; h ij kan er b lijk baar geen genoeg van krijgen : d it jaar
als enige kandidaat u it de geneeskunde.
Indien h ij meer stemmen haalt dan Ann
Hijtgadt (hilo) is h ij zeker van z 'n- ze te l

Je belangrijkste e is als kandidaat ?

Pvecifieke programmapunten ?

Mijn hoofdzorg is de verdeling van de homes
onder de studenten. Het is te gek dat men
soms kilometers van zijn fakulteitsgebouwen op'home' zit. Alle geneeskunde-studenten zouden op de Boudewijn moeten kunnen .
zitten, terwijl de Blandijn-studenten beter
op de homes aan restaurant Overpoort kunnen
zitten. Zo simpel is dat !

Onze taak in de RvB zal voor 90% bestaan
uit het goed ten uitvoer brengen van de
agendapunten. De andere 10% kunnen uit
eigen ideeën bestaan. Elke kandidaat zal
wel dezeKde punten opnoemen : bibliotheken, kursusbeleid, fotokopiediensten, sanktiesisteem, studiebegeleiding.
De boykot wil trouwens een grotere vertegen
woordiging van de studenten in de RvB. Maar
wie zegt dat bijvoorbeeld 44 studenten in
die raad een goede zaak voor de studenten
zal zijn ? Wie zegt er dat zij één blok
zullen vormen ? Vorige jaren zaten de 4
studenten, die de raad rijk was, elkaar al
overvloedig in het haar ! Dit jaar willen
we dit vermijden; wij, dat zijn Stany Ossieur, Jan Velleman en ik. Wij hebben nü
al, voor de verkiezingen dus, een koalitie
gevormd !

Opnieuw de e is voor gemengde homes dus ?

Juist , inzoverre de studenten het zelf
willen natuurlijk!

Stany Ossieurs moet het opnemen tegen
de kandidaat u it pol en soe. Heeft h ij
als student rechten meer stemmen dat
mag h ij zich studentenvertegenwoordiger
noemen van de raad van beheer.

Programmapunten ?

Eerst en vooral wil ik stellen dat ik
het eigenlijk nogal vals vind met een
heel concreet programma af te komen
als je niet helemaal zeker bent dat je
die concrete zaken kan realiseren. Het
is een dure eed die ik gezworen heb de
dossiers van de raad van beheer vooraf
door te nemen.
Eigenlijk zouden de verkiezingen van de
raad van beheer vroeger in het jaar moeten vallen. De pedellen moeten de examenroosters vroeger opsturen. En de examenregeling moet rechtvaardiger worden opgeèteld. Het is natuurlijk de vraag op een
pedel niet met het argument zal schermen
dat een prof in zoveel verschillende ja ren les moet geven.
Het sanctiesysteem, daar moeten we aan
werken. Men kan zich afvraen of een prof
de gedragscode zal navolgen wanneer er
geen sancties zijn. Er staat een stok
achter de deur voor de examinandi, een
stok ahcter de deur voor de examinatoren
is dus ook gewenst.

Hoe sta j i j tegenover de boykot ?

We moeten een duidelijk verschil maken tus
sen de studentenbeweging en de studentenvei
tegenwoordiging. De studentenbeweging
heeft mijns inziens de fout gemaakt naar
de RvB te komen vanuit totaal verkeerde
verwachtingen en een gebrek aan inzicht.
Een studentenvertegenwoordiger moet rechtstreeks verkozen worden, moet een beheerokraat zijn, dit wil zeggen dat hij a-poli
tiek, technisch en taktisch moet zijn. Hij
verwezenlijkt de kleine zaken persoonlijk
en drukt er de grote door voor zover die
binnen zijn bevoegdheid vallen. Eén van
zijn belangrijkste taken is het doorspelen
van informatie !
Verder b lijft er het heet hangijzer : de
eksamenregeling. Men zou vooreerst wel
'es uniforme reglementen mogen opstellen.
Ook zou de voorzitter van het eksamenkommitee geen prof mogen zijn waarbij men nog
eksamens dient af te leggen, nu of in de
toekomst. Dat remt immers het neerleggen
van klachten. Wie dan ? Wel iemand van
buiten de fakulteit bijvoorbeeld.
Een ander van mijn programmapunten, iets
dat vooral de studenten die met de wagen
naar de eksamens komen zal interesseren,
en dat zijn er toch heel wat : op het stadhuis kan je goedkoop permanente parkeerkaai
ten krijgen. Met zo'n kaart hoef je je
niets aan te trekken van blauwe zones, parkeermeters of parkeerautomaten. Je kan de
ganse dag op éénzelfde plaats blijven staar
Ik vind dat het rektoraat gedurende de eksa
menperiode zulke kaarten ter beschikking
van de student moet stellen.
Oh ja, ook moeten we bij de volgende verkiezingen van de RvB meer studentenvertegen
woordigers in die raad krijgen.

Als je verkozen wordt, z i t je reeds voor
het derde jaar in de RvB. De- vorige twee
jaren waren
maar magertjes. Denk je dat je daar nü
wel ie ts kunt aan doen ?

Dat de resultaten de twee vorige jaren maar
oovertjes waren, zou ik niet zeggen. Er
zijn daar belangrijke zaken door de RvB gegaan. Maar je mag de zaken niet overroepen. De ' grote ' punten, zoals studiebeurzen en studielonen worden niet in de
RvB beslist, maar op ministrieel nivo. We
kunnen wel wat gewicht in de weegschaal
.gooien wat de ' kleintjes ' betreft; en
dan nog op lange termijn.

Tja, ik ga niet naar de vergaderingen van
de RvB. Waarom zou ik programmapunten uitvinden als je ziet dat de studenten al die
jaren toch niets hebben kunnen bereiken ?
Enkele kleinigheden niet te na gesproken.
Iedere verkiezing prijken er op allerlei
affiches een reeks eisen, waar men zich achterstelt, terwijl dan achteraf blijkt dat
ze dan toch niet verwezenlijkbaar zijn.
Je medekandidaten zeggen dat je er kleine
zaken ( groter dan jouw kleinigheden ) wél
kunt doorkrijgen !

Dat is juist. Maar dergelijke beslissingen
moeten niet noodzakelijk door de RvB genomen worden. Meestal is het de fakulteitsraad die die beslissingen had moeten nemen.
Tegenover de verkiezingen van de fakulteits
raden stel ik me dan ook positief op. Er
is trouwens géén boykot voor die verkiezingen voorzien.
Bovendien is het de vraag of die detail zaken cpwegen tegen de verantwoordelijkheid
waarmee men de studenten opzadelt !

Maak je de studenten daarmee n ie t medeverantwoordelijk ?

Ik vind niet dat ik verantwoordelijk ben
voor de studentengemeenschap in globo.
Alleen de studenten die op mij gestemd
hebben zijn voor mij verantwoordelijk.
Ik gaproberen heel wat te realiseren,
maar ik vind niet dat de studentengemeenschap te zwijgen gedoemd is omdat ik in
de raad van beheer zit. Ik ga de studenten niet tegenhouden als ze~oo straat wil
len komen !

Hoe sta je tegenover de boycot ?

De enige juiste methode van boycot is toe
toch komen en dan een sticker op je stembrief plakken. Dan weet men tenminste hee
heel precies wat je wil. Maar zoals het
er nu naar uitziet... het is blok, ik
kan mijn tijd beter gebruiken. ,0r ik
moet daarvoor een trein nemen vanuit
Brugge naar Gent. En er zijn toch geen
sancties.

Wat is het nut van verkozen te worden voor
de RvB en dan toch n ie t te gaan ? Trek je
den boel dan n ie t in het belachelijke ?

Dat is misschien juist de bedoeling. Als
de boykot een sukses wordt, zullen ze daar
op het rektoraat ook 'es beginnen nadenken.
De andere kandidaten denken er anders over!

Maar ik denk dat dat is om zich op die manier in het licht te stellen, uit ambitieredenen, omdat het later wel 'es van pas
zou kunnen komen...
Je bent WS-er. De WS ging de verkiezingen boykotten. J ij gaat daar tegenin.
Je studeert psychologie. De psychologiefa k u lte it ging geen enkele kandidaat naar
die verkiezingen sturen. J ij gaat daar opnieuw tegenin !

Dat lijkt zo wel, hé ? Het is echter niet
mijn bedoeling de boykot-aktie te gaan boykotten. Ik doe het ook niet uit persoonlij;
ke, ambtieuze overwegingen of zo.
Ik doe het om het hele sisteem aan de.kaak
te stellen. En om informatie uit de eerste
bron te kunnen halen. Informatie die men
buiten de RvB helemaal niet meer kan verkrijgen. Informatie die nuttig kan zijn
bij akties.

Maar dan bestaat er het tegenargument dat
de studenten medeverantwoordelijk zijn voor
het beheer van die RvB, te rw ijl ze het helemaal n ie t kunnen beïnvloeden ?

Geef ons eens wat redenen om n iet te gaan
stemmen ?

Daar zit iets in. Maar bestaat er een alternatief ? Trouwens, als er in de RvB
maar 4 vertegenwoordigers zitten, in hoeverre zijn die dan verantwoordelijk ? Heel
weinig, denk ik.

Hoe sta je persoonlijk tegenover de boykot?

Ik vind die boykot dom ! Waarom eerst weigeren in de RvB te gaan zetelen en daarna
klagen dat men geen rekening houdt met de
studenten ?

Geef ’es wat argumenten om wél te stemmen ?
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Ga maar tekeer !

Zaak is : de minister heeft daarin het
laatste woord. Ik vind dat we daarin
nauwlettend moeten toekijken.

Op lan-.

We moeten toch onze kameraden van '68 in
ons achterhoofd houden . Het zijn zij die
die - weliswaar minieme - vertegenwoordiging in de RvB verkregen hebben. Het lijkt
me toch belangrijk een paksken stemmen op
je naam te hebben. Dan kan je nog eens op
tafel kloppen.

Pat Viaene kan je zachtjesaan een p o litieke multinational noemen. In zowat elke
raad van de gentse u n iversiteit vind je
hem terug.
Dit jaar heeft h ij zich kandidaat gesteld
voor de raad van beheer. Meteen ook de
enige kandidaat u it de fa c u lte it van de
psychologie. Meteen dus verkozen.

Denk je dat je dergelijke ingrijpende
dingen kan verwezenlijken ?

Zal men in de RvB met jou rekening w illen
houden 7

In kleine zaken misschien wel, ja.
ge termijn bekeken.

PAT VIAENE

STANY OSSIEUR

Waarom moet ik gaan stemmen de 12

?

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we,
als studenten, een invloed kunnen uitoefenen op de RvB. Zoals ik daarnet al uit de
doeken deed.

De h e lft van de vertegenwoordigers zijn
nu a l gekozen zonder één stem, vermits
ze de enige kandidaten u it hun facult e i t zijn . Eén van die kandidaten : Pat
Viaene zegt nu a l : ik ben wel gekozen,
maar ik ga toch n ie t naar de vergadering,
Kun je dat nu nog verkiezingen noemen ?

Nee, het is betreurenswaardig, maar ik
kan daar toch niets aan doen?

Waarom gaan studenten gaan stemmen ? Ondat ze denken dat ze verplicht zijn.
Op wie gaan studenten stemmen ? Op de kandidaat van hun fakulteit.
Dat zijn volgens mij geen verkiezingen. Een
verplichte stemming of een stemming die
vooraf reeds gekanaliseerd is, dat is onjuist.
En het meest voor de hand liggende argument
is toch dat we er als studenten niets kunnen gaan doen. We hebben het vorig jaar
geprobeerd. De studentenvertegenwoordigers
wilden hun mening maar al te graag 'es in
de RvB kwijt; men heeft zich de moeite niet
getroost te luisteren. Onze eisen kwamen
niet eens op de agenda ! Sommige studenten
in de RvB wilden bepaalde mistoestanden
rechtzetten. Niets hebben ze, hebben wé
bereikt !
Het enige dat v/e van de twee jaar medebeheer overgehouden hebben is een rekensomnetje : met 4 studenten kan je niet ontornen
tegen 10 proffen.
Moraal van het verhaal : met heel Antwerpen. .. ?

Precies !

