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Een nieuwe presidentskandidaat
is opgestaan in Amerika. Een
voorzichtige analyse van onze
internationaal-redactie op
de tweede pagina.

De Christen Democratische Studenten ropen alle studenten op
om zich naakt voor een spiegel
te bekijken. Lezersbrieven pagina twee !
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WY WILLEN STAGE
De plannen van Coens om de studieduur in
de faculteit van de pedagogie en psychologie in te korten van vij* tot vier jaar
heeft scherpe tegenkanting gekregen uit
die faculteit.
Het het schrappen van het vijfde jaar
dreigt het stagejaar te verdwijnen en daar
knelt nu precies het schoentje.
Zowel studenten als porfessoren en assistenten zijn in verzet gekomen teqen dit
voorstel van wet. Het verdwijnen van het
stagejaar zou wellicht in andere faculteiten op gejuich onthaald worden (in de
rechten bijvoorbeeld waar de balia-studenten drie jaar stage moeten lonen, of in
de geneeskunde die massaal de straat op
fietste tegen het invoeren van twee jaar
stage), maar niet zo in deze faculteit.
Van de mythe van de luie student blijft
op de Dunantlaan niet veel meer over.
De plannen om de studieduur te beparken
tot vier jaar zijn niet nieuw. In 1977
stelde de toenmalige onderwijsminister
Ramaekers al eens hetzelfde voor maar met
de regeringswissel verdween het voorstel
in het diepvriesvakje, waar Coens het vijf
jaar later weer wist uit te vissen, zonder
rekening te houden met de bezwaren die
toen reeds geformuleerd werden en tot op
de dag van vandaag blijven gelden.

Martens (afgevaardigde van het RL)3-wetenschappelijk personeel) formuleert het als
volgt : 'Je moet de rijpheid verwerven van
een goeie psycholoog. En die leer je niet
in de universiteit maar ondanks de universiteit. Hier rondhangen is ook belangrijk,
en in vijf jaar hang je hier meer rond dan
in vier jaar. '
Een goed uitqebalanceerd psycholoog is
niet de jongeman met het diploma in de
hand.
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de orde der geneesheren', met alle
politiek getouwtrek van dien.
En daarvoor bedankt men hier in Gent.

zuinig

orde op zaken
Omdat zowat iedereen achter deze argumentatie staat vrezen de studenten dat men
de stage niet zonder meer zal ofschaffen
maar slachts zal invoeren na de universitaire studies, als een soort specialisatie.

Professor De Cock, dekaan van de leuvense
faculteit, wijst erop dat de mogelijkheid
bestaat dat deze 'specialisatie' niet
volledig gesubsidieerd kan worden zodat
alleen de meer begoeden in staat zullen
zijn zich te specialiseren.

praktyk
Psychologie en pedagogie zijn hij uitstek
theoriegerichte studies met een praktijkgericht beroep. Om de brug daartussen te
slaan is een staqe noodzakelijk;
^

In Gent voegen de studenten daar nog aan
toe dat die stageregerling op een of an deren manier gecoördineerd zal moeten
worden : en daar duikt alweer het beeld
op van de'orde der psychologen', naar
analogie met de 'orde der advocaten' en

Een psycholoog moet beroepsmatig samenwerken met heel wat andere disciplines (geneeskundigen, orthopedagogen, logopedisten...) en zo'n samenwerking leer je niet
op de schoolbanken, maar slechts via wat
ervaring.

Of de voorstellen van minister Coens een
bezuinigend affect zullen hebben valt
nog te bezien. Filip Spyckerelle, lid van
het leuvens presidium rekende voor dat de
studenten in de humane wetenschappen, die
nu meestal een tijdje langs het doplokaal
moeten passeren, iuist een omgekeerd effect
zullen hebben op de staatskas.
Een jaar stempelen kost 130.000 frank meer
dan een gemiddelde student in de humane
wetenschappen.
Haar dat maakt natuurlijk de rekening niet
uit van minster Coens. De werklozenkas
staat op een andere balans dan de onderwi js k a s . ..

Op een algemene vergadering voor het
kerstreces werd beslist meer studenten
te betrekken bij de besluiten die men
zo vlug mogelijk wil nemen.
Het voorstel van wet kan binnen zeer
korte tijd voor het parlement worden
gebracht.

geneesheren

WY NIET

De kogel is dan toch door de kerk. Op 20
december jl. maakte CVP-minister van sociale zaken J.L. DEHAENE een voorlopig eind
aan enkele jaren heibel over de huisartsenopleiding. In vorige Scampers (157 S> 158)
berichtten wij reeds over het sterk door de
artsensyndicaten geïnspireerde voorstel
van de Hoge Raad voor Geneesheren en
specialisten om de opleiding met twee jaar
stage tot 9 jaar te verlengen en dat er in
zijn neveneffecten toe strekte een nog
grotere controle te krijgen over het aantal
en niet in het minst over de soort huisartsen.
De geneeskundestudenten voelden zich door
dat voorstel danig in hun kuif gepikt dat
de anders zo vredige faculteiten voor een
tweetal weken herschapen werden in strijdterreinen voor witgejaste actievoerders.
Het protest raakte tot dicht bij de roos
want DEHAENE blijkt zo geïmpressioneerd dat
de zopas uitgevaardiqde ministeriele beslui-

ten het hervormingsvoorstel slechts in een
sterk gewijzigde en stukken minder kwaadaardige vorm overnemen.
De nieuwe regeling treedt in werking op 1
juli 1984 en betekent eigenlijk een regularisering van het sinds 1978 bestaande,
en in de erelonen doorgetrokken onderscheid
tussen bijgeschoolde en niet-bijgeschoolde
huisartsen. Wie nu na zeven jaar als
"doctor in de genees-, heel- en verloskunde"
afstudeert, kan zich reeds meteen als nietbi jgeschoold huisarts vestigen, maar moet
consultaties en visites verrichten tegen
een tarief dat 15% lager licht dan dat van
een bijgeschoold huisarts. Om de vrij o n ontbeerlijke titel van bijgeschoold huisarts te verkrijgen moet men minstens 160
uren theoretische, door de universiteiten
georganiseerde vormingen volgen en gedurende twee jaar deelnemen aan de bijeenkomsten
van zogenaamde stageseminaries, een soort

Wees zuinig op dit nummer. Het is er één
van een onafhankelijke redactie. Zonder
inmenging van de academische overheid. We
kunnen zelf nog beslissen wat belangrijk
genoeg was om erover te schrijven.
Een de sociale raad een hoofdredacteur,
een veranwoordelijk uitgever en een redactieraad heeft gekozen enaangesteld zal dat
veranderen. Dit blad wordt dan een brave
administratieve meeloper. Hoewel, lopen ?
Het is niet de eerste poging om dit blad in
te palmen en u, lieve lezers, voor het lapje te houden en met de naam en de opsmuk
van dit blad zichzelf en de broodheren te
verheerlijken.
Zo mochten we een half jaar geleden een poging van het faculteitenkonvent (F.K.) me e maken om een eigen blad te starten, met
maar liefst 1.000.000 frank, terwijl wij
het al acht jaar met 300.000 frank moeten
doen. Herhaaldelijke oproepen vanuit het
F.K. brachten precies geteld twee (2) geïnteresseerden op de been.
Zo mochten we vernemen via de verslagen van
het F.K. dat datzelfde konvent een bijlage
zou instoppen in schamper. Al eerder waren
onze drukker en de studentenbeheerder geconsulteerd, wij wisten van noppes.
Zo mochten we in diezelfde verslagen lezen
dat het F.K. "F.K.-nieuws" in schamper zou
publiceren. Bemerk de nuance. Schamper
neemt geen verslagen over van het faculteitenkonvent, het konvent zélf publiceert.
Zo mochten we enkele weken geleden de
hiernaast afgedrukte affiche bewonderen
die opgesteld was door de sociale raad,
dit na consultatie van de studentenbeheerder en de mensen van de zeefdruk. Wij wi sten van noppes.
De pogingen om een eigen F.K.-blad te starten konden precies twee medewerkers warm
maken en strandde bij gebrek aan mankracht.
De pogingen om een bijlage in schamper te
stoppen strandde eveneens, bij gebrek aan
artikels.
De poging om de huidige redactie buiten te
smijten en een nieuwe te parachuteren zou
wel eens hetzelfde lot beschoren kunnen
zijn, want de schamperredactie heeft zich
principieel niet ingeschreven.
Tot enkele uren voor het afsluiten van de
inschrijvingen op vrijdag 17 december '82
was er precies 1 kandidaat : de F.K.-er
Mare Rogiers. Eenzaam en mijlenver van
huis. Rogiers, de E.T. van het studentenhuis.
Waaraan hebben wij zoveel tegenkanting
verdiend ? Is dit blad dan abominabel
slecht of gewoon gevaarlijk voor wie
'vereerd' wordt met een artikel ?

gesprekscellen voor groepjes van 15 afgestudeerden die onder begeleiding van een
huisarts met minimum 7 jaar ervaring hun
ervaringen uitwisselen en evalueren. B e langrijk is dat het niet deze stagemeester
is die de stagelopende huisartsen evalueert

Het staat de studenten tevens vrij het
theoretisch gedeelte van de opleidinq tot
bijgeschoold huisarts reeds tijdens hun
verblijf aan de unif. Voor de studenten
die nu het 4° doe bevolken, geven wij nog
een geruststelling; hun bijkomende theoretische vorming zal reeds na 100 uren als
voldoende worden beschouwd.

Schamper kon twee richtingen uit : de
machtigen dezer studentenwereld naar de
mond praten en u beduvelen, of de waarheid
schrijven en sommigen onder die machtigen
een staart aan binden.
We hebben voor het laatste gekozen.
Niet iedereen is daar even gelukkig mee,
en invasies vallen dan ook te verwachten.
Voor ons is de laatste stilzwijgende aanval
van de academische overheid een huizenhoog
compliment.
Het op de kar springen van het faculteitenkonvent komt al evenmin onverwacht maar
wordt door ons minder begrepen. Schamper
heeft nog nooit één artikel geweigerd,
één medewerker de deur gewezen. Het F.K.
heeft die kar niet nodig.
We houden je wel op de hoogte. Als we die
kans krijgen.

PRESIDENT
WASHINGTON, HOLLYWOOD (ANP, UPI en eigen
berichtgeving) - Uit doorgaans vrij betrouwbare bronnen in Washington werd zopas vernomen dat de malaise in de Republikeinse
partij over de opvolging van president Reagan dan toch doorbroken is. Naar verluidt
zijn de onderhandelingen met de bekende
filmacteur E.T. reeds in een zo danig vergevord stadium dat E.T. nu reeds als officiële kandidaat voor de presidentsverkiezingen van '84 naar voor geschoven wordt.

Zoals bekend heerst in de politieke en economische topmilieus van de V.S. reeds enkele maanden de grootste onzekerheid over het
al dan niet handhaven van de regerende
Ronald Reagan als toekomstig Republikeins
presidentskandidaat.
De bekendmaking van
de artsenrapporten over Reagans aderverkalking en de niet catastrofale, maar toch
weinig bemoedigende resultaten van de recente tussentijdse verkiezingen hadden deze
onzekerheid enkel versterkt.
In de schoot
van de Republikeinse partijtop werd dan ook
onlangs een "special committee" opgericht
met geen ander doel dan zo snel mogelijk
een populair en betrouwbaar kandidaat voor
Reagans opvolging te vinden. De commissie
ging hiertoe eerst over tot een historische
studie van de gewezen presidentskandidaten.
Het leerrijkst bleek volgens het verslag
het recente Carter-Reagan-duel. Daaruit
bleek immers dat het'election image' van
gewezen filmacteurs als bijzonder waardevol
en doorslaggevend mag beschouwd worden.
Bovendien leerden de recente ervaringen dat
kleine of grote gebreken in het politiek
bewustzijn of de dossierkennis door de
Amerikaanse markt als secundair worden beschouwd, en misschien zelfs een bijkomende
aantrekkingspool vormen.
Het waren deze bevindingen die hebben geleid tot de aanstelling van een wetenschappelijk team voor het verrichten van een
case study-survey van de acteursmarkt. Het

rapport van dit team kwam er snel en droeg
in zijn conclusie meteen een naam voor:
E.T. uit Steven Spielbergs gelijknamige
film. De voordelen'van deze kandidaat blijken nagenoeg ontelbaar: zijn popularity
quotes zijn hoger dan deze van enig ander
filmfiguur, met de film is reeds een intensieve pre-carapaign gevoerd en zijn leeftijd
doet wijheid vermoeden. Uit gesprekken
met regisseur Spielberg bleek tevens dat
E.T. als betrouwbaar, rechtlijnig en gehoorzaam mag bestempeld worden.
"Bovendien", zo vertelde ons een partijfunctionaris, "kunnen wij gezien de afstamming van
E.T. de telkens weer opduikende wedijver
tussen de staten vermijden en kan E.T.’s
extraterritorialiteit voor de buitenlandse
politiek enkel als een bijkomende troef
beschouwd worden.
Het grootste voordeel
is wel dat Steven Spielberg reeds een achttal E.T.'s heeft laten bijmaken zodat ingeval van een aanslag de president onmiddellijk en onopvallend kan vervangen worden.
Dit kan de continuïteit van het beleid
enkel ten goede komen", aldus de woordvoerder.

2
Geachte Heer Hoofdredacteur,
Het zal U niet onbekend zijn dat minister
Coens van Onderwijs ernstig wil besparen
in het Hoger Onderwijs. Welnu, toen onze
vereniging C.D.S.-Gent het nuttig achtte
de studenten de kans te geven hun protest
tegen dit besparingsbeleid op tafel te gooien, bleek er plots geen interesse meer, geen
protest meer, zelfs geen studenten meer.
voor ontwikkelingssamenwerking organiseerde het Katholiek Universitair Centrum (KUC)
de 11.11.11.-acties aan de RUG.
De actie loopt stilaan op zijn laatste
beentjes.Hier en daar nog een affiche, maar
de sleur en slenter van elke dag heeft de
11.11.11 al lang weggedrongen naar de doffe
uithoekenvan de hersenen. Tijd dus om even
terug te blikken en de resultaten op een
rijtje te zetten van twee dagen verkoop in
de brug en overpoort, van het aanklampen
van mensen hier en daar en van de inzet van
vele vrijwilligers.
Wat werd verkocht : 17 kalenders, 17 actiedossiers, 46 affiches en 45 xcenskaarten.
Daarnaast werden _+ 800 pamfletten versoreid
en
900 ondertekende politieke briefkaarten ingezameld. De verkoop bracht ons de
ronde som van 8926 frank op.
Dat geld dient ter ondersteuning van de boe
renorganisatie in Guatemala, het (I.U.C.,
met C dus.
Het C.U.C. wil de boeren bijeenbrengen or.
zich gezamelijk te verzetten tegen de uitbuiting, de onrechtvaardigheid en de felle
repressie waarvan zij het slachtoffer zijn.
80% van de grond is in handen van een minderheid (minder dan een kwart van de bevolking) , die de situatie met alle middelen
wenst te verdedigen. Willen de boeren zich
verzetten, dan moeten zij zich organiseren.
Zich organiseren betekent niet alleen wer-

In perskringen werd bovendien opgemerkt dat
ook de taal van E.T. ontzaglijke voordelen
inhoudt:"wanneer zelfs de Amerikanen hun
president niet verstaan, kan dat zijn slagkracht enkel ten goede komen", merkte een
befaamd journalist op.

ken met plaatselijke groepen rond alfabetisatie of rond bewustmaking van hun situatie,
maar ook mensen vormen om de organisatie uit
te bouwen en te ondersteunen.
Aan alle medewerkers aan de verkoop en de
briefschrijfactie, een dank je wel voor je
steun.

D Fr SUBSIDIES

Staf DE CR0CK

LINKSE TROEP OF RECHTSE POEP ?

Politieke groeperingen kunnen aan deze
universiteit subsidies krijgen door
toe te treden tot het 'politiek konvent',
een subsidiëringsorgaan dat af en toe
ook nog een gezamelijk standpunt probeert
uit te werken, maar daar nauwelijks in
slaagt gezien de nogal hetrogene samenstelling van het 'politiek konvent'.
Met het einde van het jaar in zicht
grepen vier verenigingen de statutaire
kans om toe te treden tot het 'politiek
konvent'. Slechts één ervan haalde de
eindmeet.

vujo
De Volksuniejongeren hadden blijkbaar de
toelatingsvoorwaarden niet goed gelezen.
Om opgenomen te worden moet men inhet
jaar dat de toetreding voorafgaat vier
tijdschriften uitgegeven hebben.
De volksuniejongeren konden er maar drie
voorleggen.
Het vierde tijdschrift was dertien maand
oud, en kwam dus niet in aanmerking vo lgens de leden van het politiek konvent.

toelatingsvoorwaarden gelezen, elke vereniging moet een jaar werkinq kunnen bewijzen en iedereen op de vergadering was het
er roerend over eens dat dat een vrij
moeilijke opgave is voor een vereniging
die amper drie maanden bestaat.
'Forum' trok de aanvraag terug in en ging
in opperste verwarring naar huis en bed.

europakring
De enige gelukte poging ging uit van de
Europakring die qenade vond in de ogen
van het politiek konvent en aan alle
kriteria voldeed.
De Europakring wil precies bewerkstelligen wat de benaming zegt. Veel uitleg
is dus overbodig. De kring heeft al eerder
voordrachten georganiseerd die vooral in
de faculteit van de rechten een ruime
opkomst konden lokken.

m[\v

Nu moet daar volgens sommige leden daar van wel opgemerkt worden dat men de
toelatingsvoorwaarden blijkbaar niet zo
nauw neemt als het om een linkse groepering gaat, maar ze letterlijk neemt als
een rechtse groepering het waagt een
aanvraag in te dienen.
Wat er ook van zij, de voksuniejongeren
werden afgewezen wat de overige leden van
het politiek konvent al meteen de benaming 'fascisten' opleverde uit de mond
van de vertegenwoordigster van de volksunie
jongeren. Een juffrouw die nog van zich
zal laten spreken eens de VUJO de criteria eens grondig doorgenomen heeft, en
wel doordringt tot het selecte groeDje
van subsidiegerechtigden.

f o ru m
De kersverse vereniging 'forum' viel van
de ene verbazing in de andere. "Gaat dat
er hier altijd zo aan toe ?", was de
enige reactie die de vertegenwoordiger
kon uiten bij het aanschouwen van zoveel
bekvechten'j. 'Forum' had al evenmin de
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feiten voldoende ernstig en bewezen acht
dan kan zij bij tweederde meerderheid
(...) beslissen dat de gewraakte vereniging uit het politiek konvent wordt
g e slo ten .'
Het NSV liep deze sanctie o p . Een zeer
soepel artikel trouwens dat kamerbrede
interpretatie openlaat.

In Leuven stond men voor een gelijkaardig
probleem. Extreemrechtse groenerinaen
wilden subsidies en met man en nacht
werd een formule gezocht om aan deze
katholieke (!) universiteit extreemrechts
(en dan drukken we ons proper uit) weg
van de subsidie-pot te houden.

Het werd de vrij originele verklaring :
'Fascistische groeperingen prediken het
fascisme. Wij subsidiëren bewustmaking,
fascisme is geen bewustmaking.'
En de subsidieoot schoof voorbij.
Het GEntse NSV was omwille van een vroegere weigering gaan aankloppen bij de
sociale raad als beroepsinstantie neze
sociale raad besloot dat de NSV-zetak op nieuw behandeld moest worden door het
politiek konvent. Gebeurde dat niet dan
werden alle subsidies stopgezet voor de
andere verenigingen.

b ew ustm aking ?
nsv
Volkstrekker van de avond dan : nSV vraagt
opname in het politiek konvent.
De NSV-aanvraag stamt niet van gisteren.
Het NSV was vroeger al eens lid van dat
konvent maar vloog buiten, wat leidde tot
de invoering van de beruchte 'democratie'artikelen in de statuten.
Telkens wanneer een erkende vereniging
handelt in strijd met de democratische
beginselen kan een motie van wantrouwen,
worden inqediend.
Art...53 van de statuten : 'Indien de
algemene vergadering de aanoekiaagde

De zaak v/erd totaal onoverzichtelijk toen
bleek dat de voorzitter van die sociale
raad aan alle betrokkenen brieven had g e stuurd die voor meer dan één interpretatie
vatbaar waren.
Het NSV interpreteerde de brieven als een
herziening van de yroenere procedure. Zij
leqden het statutair vereiste werkinqsverslagvoor van ... 1981.
Voorzitter van het politiek konvent zag
de brief die hij ontvangen had als een
bevel om een nieuwe aanvraag te behandelen van het NSV en vroeg het activiteitenverslag van ... 1982.

Het bleek dat, naast de C.D.S.-leden,
slechts 5 studenten zich de moeite getroostten om een avond te spenderen aan het thema
"financiering en besparingen aan de universiteit", behandeld door een kabinetsmedewerker van minister Coens. Dit stemt tot
nadenken.
Zouden al die betogingen en manifestaties, waar de anders toch al niet te
talrijk opgekomen studenten eens hun stem
konden schor schreeuwen, dan toch het gevolg
zijn van een naïeve kuddegeest. Waar blijven ze, al die pseudo-politiek-bewuste,
sociaal geëngageerde en tot aktie nproepende
studenten ? Als men aktie voert, dan moet
men het goed doen. Met gestaafde argumenten
voldoende inzicht en met degelijke voorlichting.
Het gebrek aan interesse noopt tot een evaluatie van de student, waarbij deze - zo
zelfbewust en lezer van Schamper, het studentenblad van de R.U.G. — eens duchtig in
zijn blootje wordt gezet. Ja, student van
1982, het wordt hoogtijd. Bekijk jezelf
eens in de spiegel, bij voorkeur Doedelnaakt en vraag je af of je op een dergelijke manier zult deelnemen aan "STOP de afbraak van het onderwijs".
Zoja, dan wensen
we je veel geluk als idealist en individualist. Zonee, dan vinden we je lakse meedraven hypokriet en belachelijk.

Met achtingsvolle groeten,
Namens het bureau van C.D.S.-Gent,
Paul Boon, sekretaris C.D.S.-Gent
Nvdr.: C.D.S.= Christen-demokratische
studenten

Je vergadering dreigde oeverloos te verzanden tot voorzitter Pourqoui de knoon
doorhakte en de brief die hij had ontvangen als enig qeldende beschouwde. Waaron
het NSV de zaal verliet.
Een affaire die duidel!ijk een staartje
zal krijgen want een blinde ziet al aankomen dat het NSV teruo aan het noortje
van de sociale raad zal aanklonnen. En
die sociale raad vroeq een behandeling
van de zaak op straffe van opschorting
van alle su bsidies...
Het politiek konvent, bij monde van vo orzitter Pourquoi, denkt recht in de schoenen te staan. Men heeft het bevel van de
sociale raad uitgevoerd en het NSV zelf
ver!iet de z a a l .
Deel 29 van deze continuing storv binnenkort in deze zaal.

WK.

SALVO
Het werkgroepkonvent slankt af. Drie verenigingen hebben de laatste vergadering van
7 december niet overleefd:
werkgroep baskenland fusioneerde met w e rkgroep ierland. Geografisch misschien bij
het haar getrokken, maar vermits de subsidies daarmee gehalveerd werden, gaf de ve rgadering het fiat.
Amnesty International blijkt al maanden geen
activiteiten meer te ontplooien aan de universiteit: exit amnesty international.
De milieubewuste ingenieurs van werkgroep
gembir namen zelfs niet de moeite om zelf
te komen melden dat ze niet langer geïnteresseerd zijn. Exit Gembir.
Het wergroepenkonvent, dat steeds de faam
had hongerig de subsidiepot af te wachten
om er dan met zijn allen in te springen en
zoveel mogelijk binnen te zwelgen, lijkt
ook al ernstig beïnvloed door de zuinigheidsgolf die deze contreien overspeelt: het
budget zal dit jaar worden afges'lotcn met
een overschot !

film_______

ET HIER ET PAAR ETOVERAL

Men wil er ons dus uitgooien. Mooi. Je
zou zowaar zin krijgen om na te trappen,
maar wie doet nu zoiets met eindejaar in
maag en hoofd ? Periode dat iedereen geacht
wordt over de vrede te palaberen. Daarbij
komt nog dat 'E.T.' de goegemeente in alle
staten van opwinding brengt. Wees dus lief
voor mekaar.

Is het moralizerende trekje in E.T. mooi opgeuorgën in luiers van geniale zoetigheid,
in het Walt Disney-video-experiment'Tron'
lacht men er niet mee. Zo vernieuwend deze
komputerproduktie eruit ziet, zo reaktionair is de inhoud. Eén levensgrote kwasi
onverholen ode aan het Geloof, de Technologie beheerst door het onfeilbare vernuft
van de Mens-Ingenieur, het Kapitalisme.

Destrijd goed-kwaad in 'Tron 'is een ekomomisch politieke konkurrentieslag tusser'
twee ingennieurs in een video-komputer-imperium. De goede gelovige haalt het en nergens wordt maar gesuggereerd dat ook hij we]
eens in de ban van het kwade kan komen .
Nee, het westerse systeem komt zijn moeilijkheden door moed en perfekt getimede
slagkracht wel te boven.

Wil je nog onpopulairder worden dan de bezuinigingspolitiek van Martens zoveel , dan
moet je maar beginnen vitten op 'E.T.'.
Men gooit je stante pede de brandstapel op.
Het verhaal is bekend, gedrochtjes zonder
familie in deze buurt van het heelal, komen op moeder aarde wat bloemetjes plukken.
Grote, onbeleefde meneren met helle lampen
jagen de E.T.-ietjes de stuipen op het lelijke lijf. Hun sterreschip goes home, de
hoofdrol -E.T. blijft piepend achter.
Elliot, schoolknaap (aangenaam) ontfermt
zich over de wees, de familie is bereid tot
adoptie. Wetenschapslui, clean, genadeloos
geloven meer in het proefkonijn-aspekt.
E.T. verwelkt zienderogen en had hij niet
naar huis kunnen telefoneren, 't zou er
slecht voor hem/haar uitgezien hebben.
Pers en publiek beschouwen E.T. als een
kerstekind, Spielberg als een Messias.
Sommigen zien de film zelfs als het evangelie. Ze doen maar. Technisch is het allemaal picobello, af, in orde.
'E.T.' grijpt
naar het hart, sleurt tranen uit de kassen,
is de lieftalligheid zelf. De perfekte,
simplistische weepie voor kinderen van alle leeftijden hoeft niet meer gemaakt te
worden.
Spielberg deed het. De eenzamen
met kertsmis zullen naar de bioskoop moeten,
tegenwoordig heet het immers, 'haal een E.T.
in huis'.

hulde
Naar aanleiding van de dag van de Mensenrechten werd op 10 dec. een huldeboek overhandigd. Dat gebeurde door de Rector Cottenie op verzoek van de Vereniging voor de
Verenigde naties (VVN) en Dienst voor de
Studie van de Problemen van de Derde Wereld (RUG). Door deze huldiging wou men de
rol beklemtonen die prof Van Bilzen heeft
gespeeld heeft als studiediensthoofd en
diplomaat. Voor een aantal oudstudenten
was dit tevens een gelegenheid om hun boek
'De mensen van de houten vis - 18 opstellen ' voor te stellen . 18 visies op de
derde wereldproblematiek.
Het boek kan je verkrijgen op VVN, universiteitsstraat , 8, te Gent en kost 400 fr.

taxistel
In deze niet onaardige tijden beleeft menigéén toch nog staeds een ongelukje.
Er is er al eens eentje werkloos,hier en
daar valt een bommetje en soms is er een studentje, die niet op de kampus raakt- of
thuis.Als dat éénmaal gebeurt , na een zware
doorzakker bvb., kan je al eens een taxi overwegen. Maar als dat meermaals voorvalt,
ligt Taxi-stop meer voor de hand.
Taxi-stop start daarom met een eigen Studentenliftservice voor ieder die een moeilijke
verbinding heeft met thuis of met de universiteit . Geef je op als automobilist of als
meerijder bij Taxistop. Je ontvangt dan een
lijst van medestudenten met wie je kan afspreken.
Taxistop vraagt hiervoor 150 fr. administratiekosten maar de studentenliftservice is
volledig gratis voor Taxistop-leden.
Voor inschrijvingen of informatie, bel dan
091/ 24 00 23.
Of schrijven naar Taxistop, Centrum voor
positieve aanwending, onderbergen 51, 9000
Gent.
Overigens kan je steeds luisteren naar Radio
Toestel, elke maandag van 14.00u tot 16.00u
en elke vrijdag van 15.00u tot 17.00u. Het
programma noemt op beide dagen Pina Collada
en je krijgt er adressen van mensen die een
lift vragen en/of (??) aanbieden. P.S. Radio
Toestel vind je zowat op 100.3 Mhz.

Als een ophefmakende regisseur de pijp aan
Maarten geeft,(aan wie anders ?)wordt zijn
laatste kreatie bedorven onder een mestvaalt
van lijkenschennende publiciteit, ultieme
kritieken, emotionele verwachtingen. Het
testament vna een publiek persoon is gemeen
goed. De kudde Fassbinder-fanaten zal na
het doorslikken van 'Querelle' herleid zijn

tot een hoopje trouwe erfgenamen. Dat 'Querelle' echter in zijn theatrale (homo-erotiek en kriminaliteit) obsceniteit, een begeesterende belevenis is staat als een penis boven hoog water. Maar dat juist de ex treem antinauralitische, overgestilleerde
stijl en de onder de gordel meppende inhoud
voor de meesten een reden zal zijn om Fassbinders' laatste te benaderen als een pispaal, staat ook vast.

Tot bewogen slotnoot , mijn eventuele opvolger, de kritische lezersbrief-auteur en
u, mijn dierbaren, wens ik in '83 prachtfilms, zonneschijn en geen buizen toe.
't gET hier al tranen.

PS. Het valt ons zwaar te moede , maar 't is
zover : studio Skoop (zie foto) is RIP. Wat
moedermelk was voor de rest van de Schamperredaktie was de studioskoop voor een bioskoopschuimer als ik. Ik heb er de mooiste
films uit mijn prille bestaan bewonderd.
Waarvoor dank. toekomst ? Demeyer en Ter
Eist in ruzie. Demeyer in verband met het
Internationale filmgebeuren naar Decaskoop \
Ter Eist en personeel broeiend op een alternatief VZW-ei ? Gelukkig'83 , het antwoord
op deze vragen.

broer of zus?

De R.U.G organiseert voorlichtingsnamiddagen voor laatstejaars uit het secundair on derwijs op volgende woensdagen :
2 februari : wijsbegeerte
geschiedenis
filologie (alle richtingen)
kunstgeschiedenis
oudheidkunde
moraalwetenschap
9 februari : rechtgeleerdheid
staats- en sociale wetensch.
23februari : burgerlijk ingenieur
9 maart
: economische wetenschappen
psychologie en pedagogie
23 maart
: wiskunde
natuurkunde
scheikunde
biologie
aardrijkskunde
aard-en delfstofkunde
20 april
: diergeneeskunde
1andbouwwetenschappen
lichamelijke opvoeding
27 april
: geneeskunde
tandheel kunde
farmacie
Deelnemers kunnen vermindering krijgen
van 25% op een spoorwegticket en een
middagmaal gebruiken in 'Overpoort'.
Om 14u start de voorlichtingsnamiddag.
Neem eerst contact op met 'dienst voor
studieadvies', Bagattenstraat 168 gent

kader

In het kader van de aktie'zinvol bezig blijven 'heeft het Gentse stadsbestuur nog maar
eens een hoofdvogel geschoten.
Vrijdag 17 dec. hebben ze-als goede vadersdekoraties uitgereikt aan de meest verdien“
stelijke studenten van de RUG.
Slechts 1 van de 81 laureaten voelde eén
lichte wrevel en antwoordde bij de uitreiking : "Dank u voor de medaille, maar eigenlijk wou ik liever een job hebben."
Voor wie het mocht interesseren onder de gegadigden vonden we onder andere: Joséphine,
Hubert, Jean-Pierre, Jozef, Marie-Therese,
Hneri, Maurice en Emilienne . Hoewel de overigen ook niet helemaal onverdienstelijk
waren
Bovendien nog één goede raad: Haast je, van
daag is het werk schaars , morgen de medailles ook nog!

tiean

PARADUS
Over hét "credit-sytem" wordt in universitaire milieus reeds jaren gebakeleid. Met
het begin december bekendgemaakte wetsontwerp Coens-Tromont "tot hervorming van het
regime van de toekenning der akademische
graden" dat in de pers meteen als een voorstel tot invoering van hét credit-system
werd bestempeld, kwam de hele zaak nog eens
wat breedvoeriger in de belangstelling.
Wie echter de verschillende bestaande of in
te voeren examensystemen die als credit-system geroemd of gebrandmerkt worden, wat nader onderzoekt, stelt vast dat over de term
credit-system behoorlijk wat begripsverwarring bestaat.
Dit artikel onderneemt een
poging deze begripsverwarring definitief de
deur te wijzen.

De in de franstalige teksten gehanteerde
benaming maakt alvast de term "credits"
duidelijk.
"Credits" zijn daar "des unités
de valeurs capitalisables". Credits zijn
dus waardeeenheaen (examenpunten) die tot
één geheel (een diploma of akademische
graad) kunnen samengevoegd worden.
Een
credit-system" is dan een systeem dat bepaalt onder welke voorwaarden credits verstrekt en samengevoegd mogen worden. Hét
credit-system bestaat dus niet.

Een maximaal doorgevoerd credit-system kan
men zich als volgt voorstellen: voor het
behalen van een bepaald diploma wordt een
bepaalde vakken- en examenreeks vastgesteld.
De student die dit diploma wil behalen is
vrij het tijdstip en de volgorde van de
examens te bepalen. Voor elk gelukt examen
verkrijgt hij een credit die onbeperkt geldig blijft. Wanneer alle examens met succes
zijn afgelegd, heeft de student alle nodige
credits verzameld en heeft dus automatisch
zijn diploma verworven.

Het bestaande examensysteem is daar dus de
rigiede antipode van, maar toch zou men het
een credit-system kunnen noemen. Als credit
moet dan beschouwd worden: het getuigschrift (voor een 5 tot 15 vakkken)dat uitgereikt wordt na de examenreeks van één
studiejaar. Het getuigschrift van een vakken reeks van één jaar blijft immers ook
geldig en de enkele samenvoeging van deze
getuigschriften is voldoende voor het behalen van het diploma. Noch het tijdstip,
noch de volgorde van de examens mogen echter door de studenten zelf bepaald worden.
Bovendien is het slagen voor één vak
slechts een credit tussen eerste en tweede
zittijd van hetzelfde jaar (het zogenaamde
"vrijstellingsysteem").

Het is waarschijnlijk het examensyteem dat
op het ogenblik in de meeste Nederlandse
universiteiten gebruikt wordt dat het
dichtst bij het geschetste maximale creditsystem staat. Hoewel de vakken nog steeds
in jaren of jarenreeksen gegroepeerd zijn
en de volgorde van de examens dus niet volledig vrij te bepalen is, wordt liet principe "eens geslaagd, steeds geslaagd" konsekwent toegepast. Het tijdstip van de examens mag vrij gekozen worden in breed uitgesmeerde zittijden.

Een variante op het bestaande examensysteem
is het zogenaamde Antwerps credit-system.
Aan de Antwerpse universiteiten wordt, sinds
enkele jaren als studentenlokker een zelfde
examensysteem als het Gentse gebruikt, met
die uitzondering dat een vrijstelling niet
enkel naar een tweede zittijd van hetzelfde
academiejaar, maar ook naar een bisjaar
overdraagbaar is. Het slagen voor een vak
is daar dus een credit die 1 jaar geldig
blijft. Dit betekent concreet dat men
reeds met de 2° kan kan starten, wanneer
men na de 2° zit van de 1° kan bvb. voor
2 vakken gebuisd bleef. Belangrijk is

echter dat dergelijke crédite niet van de
ene naar de andere cyclus overdraagbaar
zijn: om met de licencies te starten, moet
men zijn kandidaatsdiploma op zak hebben.

Het recente wetsontwerp Coens-Tromont dat
zo pocherig als credit-system werd bestempeld, is eigenlijk niet meer dan een vage
intentieverklaring tot het invoeren van
langer geldig blijvende vrijstellingen voor
vakken of vakkkengroepen. Het wetsontwerp
"tot hervorming van het regime van de toekenning der akademische graden" stelt enkel
dat bij K.B. zal vastgesteld worden "op
welk geheel van vakken, op welke vakken
afzonderlijk of op welke vakonderdelen de
getuigschriften betrekking zullen hebben".
In credit-sytem-taal vertaald,betekent dit:
in de toekomst zal ooit eens bij K.B. bepaald worden welke vakken of reeksen van
vakken aanleiding geven tot een getuigd
schrift, deze getuigschriften vormen credits die bij samenvoeging tot diploma's
leiden. Het is dus helemaal nog niet zeker
dat het principe "eens geslaagd, steeds
geslaagd" per vak zal ingevoerd worden.
Bovendien stelt een ander artikel van hetzelfde wetsontwerp dat "niemand meer dan
het dubbele van de beschreven studieduur
kon besteden aan zijn studie in een of meer
universitaire instellingen".
De credits
blijven dus zogenaamd eeuwig geldig, maar
kunnen slechts gedurende twee jaar ingewisseld worden. Vergeten we bovendien niet
dat de klassieke indeling in cycli (kandidaturen en licencies, proeven of doctoraten)
behouden blijft.
En zoals gezegd is voor
het aanvangen van de tweede of derde cyclus
(doctoraat) het diploma van de voorgaande
cyclus vereist.
In het beste geval zal de
student dus enkel wat met examenspreiding
kunnen spelen binnen het strakke kader van
kandidaturen en licencies en met een tijdslimiet van 4 jaar (per cyclus).
Tot spijt van wie 't betreurt: Coens noch
Tromont brengen het paradijs.

ANDERE TOON GEWENST?

Schamper: redaktie
wordt vervangen
door beroepsmensen
(Eigen berichtgeving)

GENT. — Aan de RUG
verschenen affiches waarin
de vakante plaatsen van
hoofdredakteur en verantwoordelijk uitgever bij het
studentenblad Schamper
aangekondigd
worden.
Nochtans wordt dit blad
reeds gerund door vrijwilligers. Maar de Sociale Raad
wil de huidige redaktie opzij zetten, en vervangen
door kontroleerbare beroepsmensen.
Schamper is ongetwijfeld het
meest gelezen blad aan de RUG.
Wekelijks wordt het gratis uitgedeeld aan alle studenten. Het bevat
vooral nieuws over onderwijspolitiek, en over het reilen en zeilen
van allerlei studentenorganisaties.
Tot hiertoe bestaat de redaktie uit
vrijwilligers. Ze werken volledig
onafhankelijk, en kiezen zelf hun
hoofdredakteur.

Als reaktie op het artikel artikel geweigerd of een mede„Schamper zet stekels recht” werker de deur gewezen.
zouden wij graag volgende le- Schamper staat al jarenlang wazersbrief opgenomen zien. Met genwijd open en talloze studennog niet weinig verwondering ten maken daar gebruik van.
hebben we in deze krant geleDe akademische overheid wil
zen dat de akademische over- Schamper opentrekken tot het
heid de redaktie van het studen- begint te scheuren. De akademitenweekblad Schamper wil ver- sche overheid wil een lastig stuvangen om dit blad te kunnen dentenblad dat te veel ziet en te
„opentrekken”.
veel schrijft uitschakelen. Dat is
Nochtans heeft de redaktie geenszins een belediging voor
van Schamper nog nooit een ons maar een huizenhoog kompliment.
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Cursus Censuur
aan de Rug
SCHAMPER is de naam van
het Studentenweekblad van de
Rijksuniversiteit Gent, en het is
aan zijn achtste jaargang toe.
Tot medio vorig academiejaar
een grauw berichtenblad, vol
menu’s en aankondigingen van
danspartijtjes, waartussen ieder
jaar weer de goedbedoelde
schrijfkrampen opdoken van op
z ’n minst één student die het
blad van z ’n voortgezetteschoolkrant-imago wou afhelpen : een schreeuwerig artikeltje
over den arbeider, een poging tot
schriftelijke aanslag op een berucht professor, een lijst met de
adressen
van
abortusklinieken...
Die dingen waar een schoolkrant in uitblinkt dus.
De eerste maanden van dit
academiejaar bevestigden echter wat het einde van vorig jaar
deed verm oeden: de kwaliteit
van het blad steeg langzaam.
Culturele informatie bij de vleet,
pittige artikelen, niet onknap uitgelokte rellen, en de lay-out begon zowaar tot lezen uit te nodigen. Er werd, naast rèak geïnformeerd, ook raèk geschopt; het
blad, hoewel nog steeds herkenbaar als Studentenblad, kreeg
karakter...
Zoiets evolueert niet onopgemerkt. Het subsidiëringsorgaan
van Schamper (en ook van andere zgn. Studentenactiviteiten),
de Sociale Raad, die al meer dan
eens met lede ogen moest toezien hoe zijn vuile was aan de
Schamperlijn te wapperen hing,
wil op 16 januari een Commissie
benoemen, die de redactie van
Schamper een muilkorf zal moeten aanpassen.
Vroeger werd je redacteur van
Schamper wanneer je naar de
redactievergadering kwam, een
stuk schreef en het liefst ook zelf
tikte.
Nu zal ‘iedereen vrij zijn kandidatuur kunnen stellen om lid te
worden van de Commissie’. Wie
lid wordt en wie niet, dat zal de
Sociale Raad wel uitmaken.
Hefboom van de hele operatie,
achter de schermen wel te verstaan, is het Faculteitenkonvent,
een andere pispaal van Schamper. Dit Konvent omvat de kringen van de verschillende Faculteiten. Met name de Faculteitskringen van de Rechtsgeleerdheid en de Geneeskunde halen
hun neus op voor het kritische en
‘dus’ gauchistische Studentenblad.
Machtsstrijd tussen links en
rechts, Raden, Commissies,
Konventen, Redacties... Geen
stommer en wanstaltiger bureaucratisering dan het officiële
studentenmilieu. Op geen enkele
andere plaats worden censuur
en personvrijheid met zoveel aplomb onderwezen als onder de
studenten zelf. Het lijkt SovjetRusland wel. Of, O Heilige Objectiviteit : een Zuid-Amerikaans
land. (Ik word zo moe van objectiviteit...).
Sterkte, Scham per! Steek de
barbecue aan met die Commissie, gooi los die remmen. De
beuk erin !!

Alfredo Bocanegra

Redaktie „Schamper”
zet stekels recht

GENT — Bij de redaktie
van het RUB-studentenblad
„Schamper” is heel wat heibel gerezen na de beslissing
van de „Sociale Raad” om de
huidige ploeg van „Schamper” volledig te vervangen.

r

wenst volgende kandidaturen
open te stel I e r :

De Sociale Raad wil daar nu
verandering in brengen. In ruil
voor de door haar verstrekte subsidies, wil ze voortaan kontrole op
de inhoud. Daarom verscheen een
affiche, waarop geïnteresseerden
uitgenodigd worden om te solliciteren voor onder andere de job
van hoofdredakteur en verantwoordelijke uitgever. In ’t totaal
zouden vier betaalde afgevaardigden van de Raad zich met het blad
gaan bezig houden. De huidige
Schamperredaktie
protesteert
scherp. Men verwijt de Raad
gebrek aan inspraak. «De redaktie
vroeg zelf haar argumenten te
mogen uiteenzetten op de raad,
daarop werd zelfs nooit geantwoord. Officieel hebben wij zelfs
pog niets van de Raad gehoord»,
aldus de vrijwilligers.

Volgens de redaktie «is het duidelijk dat sommige artikels in het
verleden op lange tenen zijn terecht gekomèn». «Tot nog toe
konden we alle pogingen van
studenten om dit blad om te
bouwen tot een persoonlijke lofzang de deur uit vegen, maar
vandaag staan we voor de ernstigste aanval die Schamper in
acht jaar tijd heeft zien lanceren»,
aldus de editorialist, die de toekomstige werking als volgt beschrijft: «Eens het Politbureau
geïnstalleerd, zal de redaktie een
klein Kremlin zijn. Schamper
wordt de troetelnaam voor de
Gentse Pravda, en de vlotte samenwerking van nu zal met
zachte hand worden verbogen tot
een hiërarchie met posities en
belangen.» De huidige vrijwilligers zeggen in elk geval te zullen
bedanken voor zo’n werking met
«geparachuteerde bazen».
S.R.
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Uw reporter zou dat moeten
weten. En als hij niet met de
zaken vertrouwd is toch minstens ook onze mening komen
horen? Maar we moeten toegeven dat de machinaties van de
akademische overheid ook ons
overdonderen.
Filip VERHOEST
(verantwoordelijk uitgever),
Frank GOETMAECKERS
(hoofdredakteur)

Inderdaad kan men overal affiches bewonderen waarin kandidaat-redakteurs
verzocht
worden hun kandidatuur te stellen. In het laatste Schampernummer (nr. 161) gaan de samenstellers Filip Verhoest en

Frank Goetmaeckers dan ook,
heftig tekeer tegen deze
machtsovername daar zij officieel nog niets van de Sociale
Raad terzake hebben vernömen. De redakteurs menen dat
de Sociale Raad het recht niet
heeft om hen af te zetten. Wel

het studentenblad blijven ver- brengen van nieuw bloed kan
vermelden de statuten van het schijnen, aldus de redakteurs. „Schamper”
niet benadelen, invorige studentenblad „Rugnummer” dat de Sociale Raad over Van de kant van de Sociale tegendeel, aldus Ossieur. (cdk)
afzettings- en benoemingsbe- Raad stelde Stany Ossieur dat
voegdheid beschikt, maar vol- men enkel poogt om het studengens de redakteurs gaat dit niet tenblad terug een open karakop voor „Schamper”. In hun pro- ter te geven, terwijl tot nog toe
testartikel bezweren de redak- de machtsoverdracht van re- Met de klok mee,boven:
tieleden dat ze voor de eer zul- dakteur op redakteur een loute- be V ooruit, 15 dec '82
len bedanken en opstappen in- re interne aangelegenheid was De Gentenaar, 28 dec '82
dien een bende „geparachuteer- waarover de Sociale Raad niets
de bazen” het huidige team zou te zeggen had. Het aanstellen De Zw ijger, 15 d e c f82
„opbreken”. Ook zou de onaf- van een nieuwe redakteur heeft De Gentenaar, 15 d e c *82
hankelijkheid bij de machts- dan ook niets met een „putch”of
overname niet meer gewaar- wat de huidige redaktie er ook
borgd zijn. Tot zolang echter zal van wil maken, te doen. Het aan-

