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Batavia belooft met optredens van
o.a. Drs.P., Ton Lebbink, Chabot
(foto links) en Frans Zwartjes de
blandijn vol te krijgen voor een
happening. Meer nieuws op derde
pagina.

"1°.Reducering van de werkingstoelagen
aan de universiteit of hogeschool, die
de overheid uitkeert per student.
2°. De instelling herdefinieert de werkelijke kostprijs van de student om nadien de hoogte van het inschrijvingsgeld
te bepalen.
3°. Het stelsel van studieleningen wordt
veralgemeend en toegankelijk gemaakt voor
iedereen die zich op de sociaal-economische markt bevindt. Het stelsel van
studiebeurzen dient op dat ogenblik te
worden afgeschaft evenals iedere andere
mogelijke wijze van verdoken subsidiëring.
4° (...)
5° De overheidscontrole op de studieprogramma's, meer in het bijzonder van de
wettelijke graden, dient afgeschaft te
worden.
6° Ma de te bepalen termijn dient iedere
aanwezigheid van de overheid met betrekking tot het hoger onderwijs op het vlak
van de administratie, subsidiëring en
pedagogische controle verdwenen te zijn.
7° Het reduceren van de werkingstoelagen
moet met een evenredigde belastingsvermindering gepaard gaan."

Crisissfeer in het studentenhuis. Dat
moet wel het juiste cliché zijn om de gebeurtenissen van de voorbije week samen
te vatten. Naar de resultaten te oordelen was het in elk geval een sfeer die
veel weg had van een "grote kuis": twee
van de vier konventsvoorzitter namen ontslag en ook de beheerder van de dienst
studentenactiviteiten vertelde zijn job
beu te zijn.

De zaken gingen aan het rollen op maandag
21 februari jl. Tijdens de namiddag raakte bekend dat Eric Van Assche als studentenbeheerder een ontslagbrief geschreven
en ... verzonden had. Het was een beslissing met vele reacties: verwondering,
paniek en begrip zullen wel de belangrijkste geweest zijn. Verwondering omdat
Eric^Van Assche sinds zijn intrede én tot
op vandaag van een verbluffende ijver
blijk heeft gegeven en niets in zijn onverminderde activiteiten een nakend ontslag liet vermoeden. Paniek ook omdat
zijn dynamisme en zijn werklust reeds
heel wat studentenverenigingen van praktische kopzorgen hebben verlost. Zijn
vertrek en de leegte die er onvermijdelijk zal op volgen, zullen dan ook nogal
wat studentenverenigingen in financiële
ademnood brengen. De studentenbeheerder
is immers onder andere verantwoordelijk
voor het verzamelen en verwerken van de
aanvragen tot terugbetaling van uitgaven
voor activiteiten. Als zodanig ziet hij

HITPARADE
niet-westerse taalkunde 67.1
toegepaste wetenschappen 66.4
klassieke filologie
64.1
psycho en pedagogie
geschiedenis
scheikunde
biologie
landbouwwetenschappen
rechten
aard- en delfstofkunde
farmacie
germaanse
geneeskunde
aardrijkskunde
moraal
staats-en sociale
economie
wijsbegeerte
diergeneeskunde
lichamelijke opvoeding
wiskunde
kunstgeschiedenis
natuurkunde
romaanse
tandheelkunde

58.1
55.4
54.5
54.1
54.0
52.9
51.7
51.4
49.6
48.2
48.1
47.7
46.4
45.0
43.3
13.3
39.8
39.7
38.9
38.3
36.2
34.6

redaktie

IEIDElIEEN WEG
erop toe dat deze aanvragen op de reglementaire manier gebeuren. Het is een
deel van zijn taak die bij sommigen overkomt als een onnodige bemoeienis, maar
voor de meesten een welkome steun bij de
contacten met de rectorale bureaucratie
is.
Begrip tenslotte voor zijn ontslag omdat
sommige verenigingen die al eens een factuur niet terugbetaald zien, hem zijn
gaan beschouwen als de pianist, op wie
men eigenlijk niet mag schieten, maar het
toch doet omdat hij de enige is die men
kent. Bovendien is Van Assche's breeddenkendheid en zijn weigering om de stammenoorlog in het studentenhuis mee te
voeren bij een aanbal mensen in het verkeerde keelgat geschoten. In een interview met "Vooruit" geeft hij toe dat zijn
benoeming tot studentenbeheerder minder
reglementair verlopen is omdat precies
hij in de ogen van de toenmalige FK-top
de geschikte man leek om "studentenver-

enigingen, en vooral VVS een hak. te zetten” . "Na twee jaar werken echter",
"zag ik wel hoe het juist in
elkaar zat. Ik heb de moeite gedaan de
vergaderingen van VVS en de andere konventen bij te wonen, om te zien wat ze juist
doen en brengen, en dan moet je wel blind
zijn om te blijven zeggen dat ze niet werken. Het zijn andere mensen, zoals nu
het FK, die zich amuseren met futiliteiten
als deuren en bureautjes en gaan vragen
_ wat de bevoegdheid van beheerders is. De
inhoudelijke werking van het FK. die ze vorig jaar nog hadden, is nu volledig weg” ,

telt hij,

ver-

aldus Eric Van Assche in hetzelfde inter-

ß tS S B V H O E F T M E T M E E R view.

De slaagcijfers voor eerste kanners zijn
vrijaekomen. We behandelen de zaak in
extenso op de tweede pagina , maar alvast
een 'the best of' van vorig academiejaar.

de

Niet tevreden met dit leven ? Dan
hebben we er een paar oude in
petto. Teruggaan naar het verleden
onder de mantel van parapsychologie
op de tweede pagina.

PROBLEEM OPGELOST
Op de valreep kregen wij nog een bijzonder interessant document in onze handjes.
Het betreft de voorbereidende teksten van
een congres van de PVV-jongeren dat nu
eens geheel en al aan de interessante materie van de onderwijspolitiek was gewijd.
Door tijd- en plaatsgebrek citeren we enkel een paar uittreksels uit de zogenaamde
"slotbeschouwingen". Volgende week volgt
een uitgebreider bespreking. Hou het voor
beloofd !

Van

Bijna dubbel zoveel kans om te slagen
tussen de eerste en laatste in het
rijtje. Tandheelkunde heeft de eerste
kandidatuur uitgebouwd tot een keukenrohnt die de oorspronkelijke massa herleidt tot een derde.

Netjes rond de 50% spil vinden we de
numeriek belangrijkste faculteiten
gegroepeerd : redhten (503 eerstekanners)
geneeskunde (302), germaanse (272), en
diergeneeskunde (262).
Als we er dan de pscho en pedagogie bijnemen (368) en economie (299) hebben we
meteen de zes meest bevolkte richtingen
die netjes de middenmoot uitmaken.
Voor wie het echt niet meer ziet zitten
kunnen we nog aanraden zowel in te
schrijven voor farmacie als geneeskunde,
wat een slaagkans oplevert van 101 %,
gegarandeerd safe dus.
Volstrekt af te raden is de kombinatie
germaanse en romaanse (85.8%), maar dat
gecombineerd met kunstgeschiedenis levert
weer gegarandeerd een kaartje naar de
tweede kan op.
Kortom, bissen hoeft niet meer. Meer
nieuws op de tweede pagina, volgende week
nemen we de tweede kandidatuur onder de
loupe.

Maandagavond werd het sfeertje zo mogelijk
nog nieuwswaardiger. Aan de orde toen
was de algemene vergadering van het Fakulteitenkonvent met op de agenda: de bespreking van een reactualisatievoorstel voor
de dienst studentenactiviteiten en - nog
meer gevolgd - de aanduiding van de FKkandidaten voor de radenverkiezingen van
9 mei eerstkomende. Het werd dan ook een
vergadering die vele kringvertegenwoordigers nog een tijdje zal bijblijven; doorgaans zijn FK-vergaderingen eerder rustige en zakelijke bijeenkomsten waar - als
het even kan - zo weinig mogelijk gediscussierd wordt. Verleden week maandag
was het eerder de sfeer van één of andere
op springen staande partij die de Brug
overvallen had: druk over en weer geloop,
heen en weer gepraat en de aanwezigheid
van een vol peleton "pottenkijkers".

De vergadering begon met de bespreking van
nog maar eens een reactualisatievoorstel.
Zoals we reeds tot in het overbodige toe
gemeld hebben, acht de sociale raad de
dienst studentenactiviteiten dringend aan
"reactualisatie" toe. Een eerste voorstel daartoe dat tijdens de zomer door
een wat al te beperkte en overijverige
"Raad der wijzen" werd uitgedokterd,
werd na veel misbaar vanuit de FK-top door
toedoen van diezelfden door het Vast Bureau afgekeurd. Het was pas enkele maanden later dat de besprekingen op een ruimere basis en met verminderd moed herstart
!werden. Tijdens een vergadering van "alle verantwoordelijken van het Studentenhuis" in december '82 werd na het constateren van de gevoeligheden opdracht gegeven aan het FK een reactualisatievoorstel
uit te werken. De opdracht bleef een tijd
vervolg laatste pagina onderaan

Er was eens een koppel. En het is er nog
steeds. De man heet Semi, Semi Neo. En de
man had ook nog een vrouw. Hij heeft ze
nog steeds. Zij was en is van Italiaanse
afkomst. De vrouw heet Para, Para Quasi.
De heer en mevrouw Neo-Quasi vormden op
hun eentje een koppel - een hele krachttoer! Zij vormen het niet meer: een aantal
prikacties van Semi zorgden voor een heleboel kindertjes; de Neofietjes die op hun
vader geleken waren de Semietjes. Degenen
die op hun moeder leken (met raviolirode
en spaghettilange haren), de Parasietjes.
Samen met hun semietjes en hun parasietjes
vormden Semi en Para een Nepgezin. Het gezin was werkloos. Het is het nog steeds.
Semi was licentiaat in het solliciteren.
Hij werd nergens voor vol aanzien. Op een
dag kreeg Semi een reuzekans: broodjes verkopen tijdens de rust in een voetbalstadion.
-Ik doe het! riep Semidirekt.
Para vond het maar een dom jobje.
-Toch een halftime, lachte Semi.
Para zei dat hij het niet moest doen. Maar
Semi legde Para's commando naast zich neer
en ging er bovenop zitten, tot groot plezier van de Neofietjes, allen quasi-dood
van de honger. Zij juichten om de nieuwe
functie van hun papa.
Die tijdens de rust van de eerste door heir
gevoede voetbalwedstrijd door het hongerige publiek vertrappeld werd...
Triest. Een politievrouw bracht de mand
met de overgebleven broodjes en het slechte nieuws naar de familie. Caramba! natuur
lijk.
- Semi dood! riep Para geschrokken.
- Nee, helemaal... zei de politievrouw.
(vervolgt, hoe paradoxaal ook)
(paradox: vervolg volgende week)

inform ât i ka
Vrijdeag 11 maart gaat de werkgroep Informatict eens een kijkje nemen bij de Siërra
en antjere druppelvormige voertuigen.
Uiteraard niet konkurrentie aan het
Doel
autostalon plegen, maar eens gaan kijken
naar je assemblage die voor een serieus
gectee Ite gerobotiseerd is.
Het i 3 een unieke gelegenheid om eens mee
te ma (IS hóe de fabrieken er voor een stuk
gaan jitzien in de toekomst, temeer daar
je er als partikulier haast niet binnenraakt
Je doet
V ertr =k om 10.30u aan de Plateau.
er be st aan je in te schrijven op een
lijst aan VTK 1 (ook in de Plateau), want
er zi jn maar 50 plaatsen !
Ieder sen is welkom en je hoeft zeker geen
ingen ieur te zijn om er iets aan te hebben
Boven dien is de bus gratis.
Even kort wat een robot is.
Eenvo jdigweg kan je stellen dat een robot
een m achine is die een arm heeft waarop
een soort hand(klauw) zit die in alle richtinge n kan bewegen. De eerste generatie
zijn de zgn. 'Piek and Place' robots, die
zoals de naam het zegt een stuk opnernen en
het e lders deponeren. Ietsje meer gesofistikee rd zijn de las-af verfrobotten.
Van Voorgaande zijn alle bewegingen voorgej
rog ra Tsmeerd.
Oe tw eede generatie, die nu opkomt, bevat ,
een TV kamera en/of voelsensoren om informat ie uit hun omgeving op te nemen, te
inter sreteren en de passende aktie uit te
voere
Over de sociale gevolgen van robotisering
richt de werkgroep Informatica op woensdag
16 ma art (20.00u Blauwe Zaal/ Plateau)
een d ebat in. Fr zal worden ingegaan op
werkg elegenheidsproblematiek, op verandering van werksituatie en over de invoering
van d oorgedreven automatisatie op bedrijfs
nivea
Uiter aard krijgt de zaal de mogelijkheid
om he t debat te organiseren.
Panel : F.Denis
(BXRA ; Belgisch instituut
voor regeltechniek en automatisering )
L.Vineken (vakbeweging Siemens)
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regressie
Een licentiaat in de psychologie die in
het kader van een reeks over parapsychologie een lezing geeft over het teruggaan
naar vorige levens, is dat nu ernstig of
puur show ?

Ramauw, de kalmte zelf : Het is zeker
ernstig, de bedoeling van die vier avonden is dat de magische sfeer die errond
zit ontluisterd wordt. Een experiment
wordt pas wetenschappelijk als het herhaalbaar wordt en dat willen we nu aantonen.
Het is helemaal niet nodig goocheltoeren
of trucage in de vorm te gieten van parapsychologie.
Hoe laat je de mensen teruggaan naar hun
vorig leven ?

Het is een bepaalde ontspanningsmethode:
het lichaam wordt als het ware geneutraliseerd en de persoon zelf blijft bewust.
Als hij schrik krijgt of het proces wil
doen ophouden, dan trekt hij gewoon zijn
ogen open en ... afgelopen. Wat met
hypnoze duidelijk niet het geval is.
En lukt het altijd ?

Het gaat minder goed bij mensen die
absolutt willen slagen en die ontspanning niet bereiken. Er zijn er ook die
zeer sceptisch tegenover regressie staan
en me dan achteraf zeggen, wel, ik heb
toch mooi gefantaseerd ? Ik laat dat dan
ook zo.
En wat is de reactie van je professionele collega's ?

Die reageren daar vrij negatief op. Het
gebeurt dat mensen voor wie ik vroeger
werkte mij nu geen werk meer geven omdat
ik volgens hen niet strikt wetenschappelijk bezig ben.
Kunnen die collega's iets aanvangen
met jouw technieken, heeft het een
therapeutische waarde ?

Soms, een aantal angstklachten verdwijnen na zo'n sessie. Hoe dat juist komt
moet verder maar onderzocht worden vind
ik. Een vrij klein percentage van die
fobische problemen komt mogelijks uit een
vorig leven en daar kunnen we naartoe
gaan.
Ikzelf had vroeger enorm schrik voor
ouder worden en sterven. Een vriend
raadde mij dit aan, en inderdaad, ik ben
het kwijt, en is dat omdat ik geloof aan
vorige levens of niet, ik denk dat dat
op dit moment geen rol speelt.
Heel wat facetten van parapsychologie,
telepathie, telekinese of regressie
klinken heel spectaculair maar in praktijk
zie je d'er zelden of nooit iets van.
Waarom kom je het niet meer tegen als het
toch allemaal bestaat ?

Ik denk dat er vrij veel gebruik van gemaakt wordt in een alternatief circuit
van therapie dat buiten het klassieke
genezen valt ; je mag het wettelijk ook
niet genezen noemen.

Een andere reden is dat het vrij moeilijk
kontroleerbaar is, als iemand beweert dat
hij ridder is geweest in de middeleeuwen,
ga dat dan maar eens controleren. Alleen
het recente verleden, mensen die gestorven zijn in de jaren '30 bijvoorbeeld,
kan je vrij goed kontroleren. Bepaalde
van mijn cliënten zijn dat gaan naslaan
in boeken van de gemeente, geboorteregisters en zo, en dat klopte.

Je klinkt erg zeker van je zaak, maar
leg eens wat bewijsmateriaal op tafel ?

Eigenlijk 'geloof' ik niet in reïncarnatie : ik maak een aantal zaken mee, ik
kan niet ontkennen wat er dan gebeurt.
Als sommige mensen dat zien als pure
fantasie, mij goed, maar dan ben ik er
zeker van dat ze iets anders zouden gefantaseerd hebben. Er zit nooit een
historische leugen in -ze zullen nooit
over een polshorloge spreken bij de
Romeinen- en moest ge bewust fantaseren
dan geloof ik dat het niet anders kan dan
dat je fouten maakt.

Het is toch simpel. Doe een regressie
met een aantal getuigen die achteraf de
details nagaan.

Voor de regressie toets ik de mensen, ik
vraag ze waar ze naartoe willen gaan en
iedereen wil wel een bekende figuur zijn,
een Napoleon. En wat blijkt, ze vertellen
over heel arme mensen en over zaken waar
ze niets over weten.
Wat ik bijvoorbeeld altijd vraag is de
kledij omdat daar historisch vrij veel
over bekend is. En dan krijg je de meest
eigenaardige antwoordenwaarvan je zegt :
ja, dat klopt, maar dat kon hij niet
weten omdat je je al gek moet zoeken om
te weten hoe de kledij in die periode
was.
Ik geef een voorbeeld : er was iemand die
op een bepaalde plaats schapen zag lopen i
met een heel bepaalde vorm van horens.
Ik vroeg of de naam van een stad of een
streek in hem opkwam en inderdaad, hij
vond een naam die eindigde op -icho. We
zijn dat beginnen zoeken in atlassen en
er bestond een hoog plateau in Argentinië waar schapen liepen met die vorm van
horens.
Hij had ook gezien dat de schapen niet
gehoed werden met een herdershond -hij
is nu een fervente hondenliefhebber- en
er waren toen inderdaad geen honden nodig
omdat het plateau afgezoomd was met een
afgrond. Zo zijn er veel anecdotes die
je vrij goed kan kontroleren, maar of het
wetenschappelijk een bewijskracht heeft..
Zo het voor jezelf niet plezieriger zijn
om met wtenschappelijke bewijzen ernstig
genomen te worden, mensen te overtuigen
van je theorie ?

Het is helemaal mijn bedoeling niet van
mensen te overtuigen van reïncarnatie.
Het is wel mijn bedoeling de mensen die
het gedaan hebben rusten te maken, ontspannen.

ILSE of de absurde ondergang van een strip
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Vergelijking van cijfermateriaal dat over
de alaagpercentages is vrijgegeven kan
slechts heel onzeker en oppervlakkig gebeuren, zodat de cijfers wat de eerste
kandidaturen betreft alvast de nieuwkomers
niet tot richtlijn zal kunnen dienen.
Vooreerst laat men zich toch meestal leiden door een voorkeur die al vastgelegd fe
vooraleer men zich tot de desbetreffende
percentages richt, maar zelfs al zou men
de cijfers de doorslag willen laten geven
dan nog wordt de keuze moeilijk.

Zadel je de klanten niet met een probleem
op : ze maken een enorme ervaring mee,
maar niemand gelooft hen.

De psychologie wil een werkgroep parapsychologie uit de grond stampen die dit moerassig onderwerp
wetenschappelijk moet funderen. Een start werd genomen met een 4-tal lezingen met o.a. Mare Ramauv
K>ver het teruggaan naar vorige levens. Het lijkt allemaal nogal vlot in te spelen op : ben je
vandaag niet gelukkig, niet getreurd, morgen wordt het beter, of in ieder geval 200 jaar terug
was het al beter.' De retro—mode op zijn best. Alleen lijkt Mare Ramauw zo verdomd zeker...
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Mensen die het meegemaakt hebben vinden
het meestal een vrij intiem iets en de
behoefte bestaat niet om dat te gaan
uitbazuinen, daarbij staat onze westerse
beschaving hier vrij sceptisch tegenover,
ook al is het ongevaarlijk en wordt het
vrij aanvaard in andere culturen zoals
in Japan en Noord Korea.

Zo zitten er een aantal richtingen tussen
die zeer onregelmatig studenten doorlater
en tegenhouden (kijk maar naar de wijsbegeerte bvb., geschiedenis, moraalwetenschap, natuurkunde, aard- en delfstofkunde). Terwijl zeer regelmatige fakulteiten (landbouwwetenschappen, geneeskunde,
wiskunde) toch niet alleen wegens hun regelmaat de voorkeur verdienen.

Ongevaarlijk zeg je, maar ik kan me
voorstellen dat sommige mensen nooit
genoeg krijgen van zulke trips en dat
regressie verslavend gaat werken.

Het kan dat je er meer van wilt weten
maar het werkt niet verslavend in die
zin dat men zich alleen maar goed voelt
als men een regressie doet.

Ook het aantal studenten dat een bepaalde
fakulteit bevolkt kan geen uitsluitsel geven.
Zo zijn er kleintjes die er het mes
in zetten (wiskunde, natuurkunde, wijsbegeerte) of eerder aan de gulle kant zijn
(scheikunde). Hetzelfde voor de groteren:
psychologie (58%) tegen geneeskunde (48%)

Wat is het maximum dat je al terug bent
gegaan ?

Soms Egypte, een beetje voor Christus,
of soms bij de holbewoners en soms mensen
die zeggen : ik zit op een andere planeet
(glimlacht, en dat is natuurlijk nog minder controleerbaar.
En de toekomst ?

Kun je ook naartoe gaan en voor mezelf
doe ik het niet graag. Je moet je dan
natuurlijk weer de vraag stellen, hebben
ze dat werkelijk gezien of leven ze er
naartoe ?
vervolg pagina 4 bovenaan
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Studierichtingen

1979-80

1980-81

;

Ook interessant is het om even na te gaan
of het klopt dat men, bij gebrek aan een
effektieve, een •geheime*, onderhandse
numerus clausus zou hanteren, in die zin ,
als zou men onder tafel maxima per fakulteit gaan afspreken. Dit lijken de cijfers te weerleggen. Er is. voor alle fakulteiten eerder sprake van een schommeling dan van een neergaande beweging.

1981-82

LETTEREN EN WIJSBEGEERTE
Wijsbegeerte

35,0

60,0

43,3

Geschiedenis

46,7

57,8

55,4

Klassieke filologie

50,0

41,7

64,1

Romaanse filologie

44,4

31,1

36,2

Germaanse filologie

48,3

47,0

49,6

Moraalwetenschap

35,6

49,0

47,7

Niet-Westerse taalkunde

64,4

71,3

67,1

KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE

34,2

36,8

38,9

RECHTSGELEERDHEID
Rechten

49,0

58,4

52,9

Staats- en sociale wet.

45,2

47,7

46,4

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

51,9

46,8

45,0

PSYCHOLOGISCHE EN P EDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

57,1

54,9

58,1

WETENSCHAPPEN
Wiskunde

40,0

37,8

39,7

Natuurkunde

59,4

50,0

38,3

Scheikunde

58,9

58,9

54,5

Biologie

61,3

53,8

54,1

Aardrijkskunde

55,8

65,9

48,1

Aard- en delfstofkunde

36,4

51,3

51,7

Geneeskunde

52,3

45,4

48,2

Tandheelkunde

42,6

44,8

34,6

LICHAMELIJKE OPVOEDING

40,4

31,9

39,8

GENEESKUNDE

FARMACEUTISCHE WETENSCH.

52,6

52,8

51,4

DIERGENEESKUNDE

40,3

45,1

43,3

TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

71,7

67,5

66,4

LANDBOUWWETENSCHAPPEN

56,5

55,4

54,0

Gemiddeld % geslaagden

51,2

51,3

50,2

bart ramakers

Wat voorafging: Ilse lijkt wel een bijzondere band te hebben met de striptekenaar: alles wat haar overkomt verschijnt automtisch op papier. Maar
juist hier loopt alles mis: Ilse wordt gekonfronteerd met allerlei niet voorziene situaties. Zij ligt halfnaakt op een luchtmatras in haar privézwembad

Binnen de algemene richtingen kan men
toch volgende tips geven.
Wie iets voor talen voelt kan beter nietwesterse taalkunde dan klassieke filologie
doen, beter germaanse filologie dan romaanse.
tiaar het is ook duidelijk dat
de kansen op wekgelegenheid in een omgekeerd evenredige verhouding staan tot de
moeite die men zich moet getroosten om
aan je diploma te geraken.

Wetenschappers kunnen best gaan aankloppen
scheikunde, respi biologie, aard- en delfstofkunde, aardrijkskunde, wiskunde en
tenslotte, natuurkunde. Hoewel de kloven
hier niet zo groot blijken te zijn.

Hoedanook, je kan beter gewoon eigen behoeften en/of instinkten volgen, want waar
om zou je je druk maken over de keuze van
een sukses-belovende richting met dito diploma, als één exemplaar van z o ’n ezelvel
•‘tjhze duistere tijden steeds minder toereikend blijkt te zijn.

MARKT_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Resto overpoort wenst uitte groeien tot
een ontmoetingscentrum voor studenten
uit het gentse. Naast het zelfbedienings
restaurant, de cafetaria met zomerterras
oen pizzabar worden nu ook de volgende
faciliteiten ingebouwd :
° gratis tentoonstellingsruimte (2 speciaal ingerichte wanden van _+ 50m2 elk)
° gratis infrastructuur voor voorverkoop
van kaarten voor allerlei aktiviteiten
° een bijhuis van wereldwinkel oxfam op
Idinsdag en donderdag van 11.30u tot 14u
° een marktje voor verkoop en ruilhandel
alle studenten die iets wensen te verkopen of te ruilen kunnen gratis over een
aangepast marktkraam beschikken
° binnenkort een fotocopyshop

KUC- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Het Katholiek Universitair Centrum
(Kuc) richt sobere maaltijden in ten
voordele van de Filippijnen op 11 en
18 maart tussen 11.30u en 13u, op
Iris campus van het KUC : kortrijksepoorstraat 254 te gent

Om te beg
derland a
wordt Immers
inzicht, in
sche systeem
belangrijker
Nu wordt er in h
diergeneeskunde
geen beroep
meeste vakken er z
dat een radikale v
thode noodzakelijk

Natuurlijk speelt ook het
bleem een rol. Enerzijds is
Nederlander in een ander le
de mensen een andere mental
Anderzijds zijn ze meer
wezen dan de belgische kot
mits ze het zieh niet alti
loven om ieder weekend naa
Daarbij komt nog dat niet
studenten op kot zitten,ze
dat betreft niet hoeven

ARTS_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
prozu dat

snten , verinnen veroor
is te gaan.
sche s'
ze zich wat

Vervolgens kan het voor
landse student ingeloot
daaropvolgende jaar. Zo ke
17 geneeskunde studenten
1° kan zaten,persoonlijk
zijn. Aangezien het eerst
Gent niet aansluit op het
Nederland, zijn ze wijselj
teruggegaan. Dit is natuur
goed voor de zo ’belangrij
centages...
Tenslotte is het absoluut
nederlanders die naar Gent
keus zijn. Ik vraag
gelijke onzin op baseren,
sus berust Immers
dat vrijwel ONAFHANKALIJK
school behaalde eindresult
Voor de Duitsers geldt
de Nederlanders, maar v<
het taalprobleem bij en
nag verder van huis zijn
slechte schoolopleiding he

Het is duidelijk dat het
nogal misplaatst is of is
pen reaktie op het artikel
van Schamper nummer 158
de Nederlanders en Duits
ger I.Q. zouden hebben dan
heeft de Schamperredaktie
het NSV en probeert ze
hier in het diskrediet te
Gbjektief oordelen is moei
minste wat jullie kunnen
heid nastreven.

De studentenarts is ter beschikking op
het sint-pietersplein 7 op volgende uren
maandag : tussen 17 en 19u
dinsdag : tussen 17 en 19u
woensdag : voor- en namiddag
vrijdag : voor en namiddag
voor andere uren moet je wel eerst een
afspraak maken op nummer 091/237441.

-R A A R - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kandidaten voor de faculteitsraden, de
raden van scholen, instituten en interfacultaire centra kunnen zich samen met
de kandidaten voor de raad van beheer
inschrijven tussen 7 en 11 maart op het
rectoraat, st.pietersnieuwstraat 25, op
het derde verdiep tussen 9 en 12 uur.
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Wie dacht dat alle gevaar voor een gewelddadig treffen geweken was na de vreedzame
afloop van de blandijnbezetting van het
A.F.F. van 2 februari jl. tegen de ZuidAfrika meeting van het N.S.V., kon nog
even zijn hart vast houden bij het verschijnen van de zwart-rode affiches in de
omgeving van de Blandijn waarop het lang
verwachte debat van het V.V.S. over de
zwarte jaren 70 van het K.V.H.V. (Katholiek Vlaams Hoog Studentenverbond) aangekondigd werd. Een week na het wapenfeit
van 2 februari liep aud. D rustig niet vol
en eigenlijk hadden de anderen geen ongelijk. Van bij het begin stapelden de ontgoochelingen zich op. Frank Uitterhaegen
die een evenwichtige tegenpool had kunnen
zijn van Koen Baert kwam niet opdagen.

Eigenlijk vragen wij ons af in hoeverre
organisators van debatten het recht hebben
namen op de aankondigingen te zetten zonder de zekerheid dat deze mensen ook komen
Mark Vermeersch (PVDA) liet tijdens zijn
spreektijd geen twijfel over zijn ingesteldheid t.o.v. rechts bestaan. In de
zaal had hij nml. een aantal mensen opgemerkt die niet persé van zijn standpunt
waren en waarvan hij één onmiddellijk het
etiket "fascistisch varken” opkleefde.

=1ijk gi
idstest.

BATAVIA

Op woensdag zestien maert strijkt een
hollandse kolonie neer in auditorium E
van de blandijn. Daar gaat namelijk de
batavia-avond door, een visueel literaire
happening georganiseerd door germania,
ooster-afrikaanse kring, 't zal weg gaan,
en het vlaams rechtsgenootschap.
Getoond zullen worden kortfilmpjes van
Frans Zwartjes (wit-zwartjes?), geboren
in 1927, die onder andere gefascineerd
schijnt te zijn door 'de in-en uitgangen
van het lichaam' (persnota).
Daarnaast een zestal woordkunstenaars :
de zeer waardevolle dichter Ed Leeflang
(1929 en aardig op'weg), in Vlaanderen
nog te weinig bekend. Zijn collega Jan
Eikelboom (1928) journalist en evenals
Leeflang een laatbloeier : debuteerde pas
op zijn vijftigste (Leeflang ook, maar als
je nu eenmaal zo heet hoef je niet meteeen
ongeduldig te wezen).
Spektakel wordt verwacht van punkpoëet
Bart Chabot (27 jaar) die zich kan verheugen op de artistieke goedkeuring van
genie Freek de Jonge. De tweede performing
poet wordt Ton Lebbink (39 kilo) en wie
hem vorig jaar op de K.K.-happening bezig
zag, weet dat deze ex-drummer en ex-buitenwipper van de amsterdamse muziektempel
paradiso een ronduit adembenemende show
kan brengen.
Lebbink (foto) heeft een ontzettend gevoel voor ritme (precies een drummer!) en
zijn op zich niet steeds sterke teksten
worden flink ondersteund door allerlei
visuele kapriolen. Verzorgde zelfs het
voorprogramma van Grace Jones en misschien
wie weet, ook haar naprogramma...?

STAATSVEIUGHE1D
gang zou komen. Dit kan blijkbaar nog
steeds niet tussen links en rechts (of gebruiken we beter de termeB progressief en
conservatief) zolang de emotionaliteit en
de subjectiviteit sterk blijven meespelen
in elke conversatie. Op de bovenvermelde
uitspraak volgde dan ook de verontwaardigde reaktie van Koen Baert (ex-praeses VNSU
die dreigde achter de tatej. uit te stappen
als zulke beledigingen, ongeacht de scherp
te ervan, dan nog gericht waren tegen iemand van het publiek. Een terechte opmerking en een blaam voor de lakse moderator
die er trouwens voor de rest van het debat
niet de gepaste les uit trok. De stemming
zat dus vlug in de zaal waar de polarisatie zich duidelijk aftekende, nml. links
vooraan en rechts achteraan. Veel werd
er dus niet gezegd buiten enkele Privé en
Story nieuwtjes over het zwarte schaap van
de avond (eventueel letterlijk te nemen)
Freddy Seghers, praeses van het K.V.H.V.
in de jaren van de Verschaeve rel, waarover eigenlijk het meest gesproken werd.

Die bewuste rel was een bloedige pagina
in de annalen van het K.V.H.V. Op 21 oktober 1974 organiseerden enkele leden van
deze organisatie een raid tegen een toneel
voorstelling die de draak stak met Verschaeve en zijn werk. Acht jaar erna was
dit treffen enigszins terug actueel door
de
rel van een week voordien.

.'Zuid Afrikai
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Drs.P. is zo bekend dat we over hem niets
meer moeten zeggen, en neo-romanticus
Holman (30) zo onbekend dat we over hem
niets meer kunnen zeggen. Maar één ding
staat vast : batavia zal een wervelend
spektakel zijn.
Begin der werveling : 20 uur.
Prijs om mee te wervelen : 100-120 frank
Voorverkoop : poëziecentrum (StKwintensberg) boekhandel marnis (ajuinlei),
VRG-café (savaanstraat) epbrant (overpoort
straat), groene kikker (gebr.vandeveldestraat) jeckyl &hide (st.pietersnieuwstraat) .

KVHV-DEBAT
DE

voor
nog
ze

POEZIE H

Natuurlijk plezant voor de rest van het
publiek, behalve dan voor de mensen die
hoopten dat een interessante (we zouden
durven zeggen "beschaafde”) discussie op

De interessante parallel dip hieruit had
kunnen getrokken en de discussie over de
strategie en de opportuniteit van een ak-

tie zoals die van het A.F.F. werden echter
volledig verhinderd doorhet afmaken van
Freddy Seghers. Als lid van de S.P. niet
meer geliefd door zijn vroegere vriendjes
en gezien zijn vroegere vriendjes nog
steeds niet geliefd door A.F.F. en V.V.S.
werd Seghers heen en weer geslingerd, meei
door de zaal dan door de rest van het panel en gezien de plaatsen in de zaal dus
van boven naar onder en omgekeerd. Mede
door de vragen van een aantal toeschouwers
waarvan één bijzonder veel leek te weten
over Seghers, daar hij op zijn eentje
leek gefungeerd te hebben als stoottroep
van het K.V.H.V., bleef het peil bijzonder
laag. Zo waren insinuaties over homofilie
en banden met de staatsveiligheid niet uit
de muffe lucht van aud. D te slaan die
daarbij herhaaldelijk werd doorkliefd met
het intollerant geklap van beide polen.

Achteraf bleven wij dus met veel vragen
zitten over het opzet van de avond. Men
kan wel beweren dat objectiviteit bereikt
werd bij de samenstelling van het panel,
maar dan moet men wel uitgaan van het
objectieve handelen van de moderator. Het
in de hand houden vande gesprekken is daar
bij essentieel. Over de journalist van
De Morgen die ook in het panel zat valt
er eigenlijk niets te zeggen, enige voorbereiding is natuurlijk wel noodzakelijk.
Wie achteraf vlug weg was is niet moeilijk
te raden. Nog vóór wij de uitgang bereikten was er geen Seghers meer te bespeuren.
Waarschijnlijk kou gevat in zijn hemd.

uit de provinciaal zeeuwse courant
W OENSDAG
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GENT - „Het is nu wetenschappelijk bewezen: Belgen zijn slimmer dan Nederlanders!” Dat meldt deze week juichend het studentenblad 'Schamper’ van de
Rijks Universiteit Gent (RUG).
Die nogal gewaagde en in ieder geval opzienbarende stelling is gebaseerd op de
officiële cijfers van de RUG over de resultaten van het studentenvolkje. Duidelijk
blijkt dat de Nederlandse studenten aan de medische studierichtingen het veel
slechter doen dan hun Belgische collega’s.
In de afgelopen vijf jaar bevolkten 154 Nederlanders de studiebanken voor de
richting geneeskunde, 13 schreven zich in voor tandheelkunde en 169 voor diergeneeskunde. De studierichting geneeskunde bestond voor 25 procent uit Nederlanders en Duitsers, bij tandheelkunde was dat 27 procent (bijna allemaal Duitsers)
en diergeneeskunde had 17 procent buitenlander«:

In de afgelopen vijf studiejaren slaagde maar 40 procent van de Nederlanders voor
geneeskunde, terwijl de Belgische ’blokkers’ ruim 53,5 procent scoorden. Bij de
tandheelkunde slaagde bijna 43 procént van de Nederlanders tegen ruim 54 procent van de Belgen. In de diergeneeskunde gaat het vrijwel gelijk op: bijna 41
procent van de Nederlanders tegen ruim41,5 procent van de Belgen, die de begeerde bul wisten binnen te halen. Uit de cijfers moet dus blijken dat de Belgen veel
slimmer zijn dan de Nederlanders, die weer net iets minder dom zijn dan de
Duitsers.
Andere faculteiten bleven bij het ’onderzoek’ buiten beschouwing, omdat daar
het aantal buitenlandse studenten erg laag is. De slaagcijfers zijn er vanzelfsprekend dan ook veel rooskleuriger.

De ietwat gemotiveerde aggregaatstudent
die wil meewerken aan een vernieuwde uit
bouw van zijn leerkrachtenopleiding
krijgt hiertoe de kans . De raad van het
Interfacultair Centrum voor Leerkrachten
opleiding zoekt studenten uit alle faculteiten om ook hun visies en bevindingen i.v.m. de aggregatie naar voren te
brengen. Daarnaast wordt ook gewerkt
aan een nieuwe aanpak van de leerkrachtenopleiding. (De huidige dateert van
1929). Inlichtingen : Interfacutair
Centrum voor Leerkrachtenopleiding.
Prof. De Clerck of Mevr. Verbruggen.
Albert Baertsoenkaai 3 Gent of Belpaire Pat , Bijlokevest 137 Gent.

eist immers één parkeerplaats per tien
bios-zetels...
'Vijfenvijftig auto's vinden geen stal',
zegt stedebouw. 'Ze kunnen niet tellen',
repliceert zoon Bert, 'we hebben er zeits
enkele teveel !'.
Tellen is altijd al een kwestie van twee
maten en twee gewichten geweest.

vervolg van pagina 2
En de verdere toekomst, een volgend
leven ?

Nog nooit meegemaakt. Ik heb er wel al
informatie over gehad in de zin van je
hebt je opdracht in dit huidig leven
niet kunnen waarmaken, je zal misschien
nog een volgend leven nodig hebben .
Ik kan me voorstellen dat het ontmoedigend moet werken, je eigen toekomst kennen.

Ja, dat kan defaitistisch werken maar ik
vind dat je een bepaald doel hebt en daar
kan je heel veel zelf aan doen. Het hangt
ervan af van welke kant je het bekijkt ; .
je kan het evengoed zien als een soort
zekerheid, dat is plezierig en we
kunnen er misschien nog iets aan doen om
het nóg beter te maken.
’Een opdracht’, 'een vaste toekomst',
het klinkt bijna religieus, nog een
klein stapje en we hebben het bewijs van
een opperwezen ?

De beperkte ervaringen die ik heb tonen
dat de mensen tussen hun leven met elkaar
in contact komen en daar kan je allerlei
etiketten op plakken : een verbinding,
een kosmisch gevoel, een gemeenschappelijke geest, iets religieus. Je hoeft het
niet noodzakelijk te koppelen aan een
religie in de zin dat het een geloof
wordt•

Als we naar iets toegroeien betekent dat
dan dat we ooit de crème de la crème
gaan worden ?

Het kan zeer negatief zijn wat je bijleert maar als je alle reïncarnaties op
een rijtje zet dan zie je dat je completer wordt. Je kan een moordenaar geweest
zijn, maar daarin leer je wat er gebeurt
in agressieve situaties. En waar eindigt
dat ? Daar kan ik moeilijk een antwoord
op geven, want de mensen die bij mij
.gekomen zijn zijn nog niet geëindigd
'natuurlijk. Er zijn wel een paar hypotheses : dat de ideale vorm van de
mens de bolvorm zou zijn, maar dat is
puur hypothese.
Prachtig ! Na tweeduizend jaar evolutie
komen we tot dezelfde konklusie als
Aristoteles’ ideale vorm !

Ja, en de mensen die me dat juist verteld hebben waren mensen die Aristoteles
in de verste verte niet gekend hebben
of erover gehoord hebben. Op dat “
zeg je : hoe komen ze erbij ?
Juist ja.

PA R K EER PLA A TS
De lokale bioskopen zijn zich bij de respektievelijke stadsredakties, een stevige
reputatie op de hals aan het halen.De redakteurs die hun kolommen niet volgestouwd
, bellen naar de cinema's, daar is wel altijd iets aan de hand. De laatste maanden
althans.Na jaren uiterlijke stilte en vree
maar met veel getrekkebek achter de schermen, brak de jolijt voorgoed los.
Eerst was er al dat gedonder in de 7 failliete eksklusiviteits-zalen (Rex, Majestic
2000,Century, Savoy, Select, Capitole).
De berg nog te betalen stadstaksen, werd
zelfs door het plaatselijke bestuur opgemerkt. Sluiting en verkoop, waren de gevolgen.
Bert van Decaskoop, lachte in zijn Harelbeekse vuist. Hij scheen de weg voorgoed
vrij te hebben.Wenkte daar geen kwasi-monopolie ? Dat was dan wel gerekend buiten
de waard, in casu Georges Heylen uit Antwerpen. Van geen kleintje vervaard maakte
de Sinjoor ,Rex, Capitole, en Majestic
tot zijn bezit. De tempel Capitole zal
zelfs omgeboetseerd worden tot een vijfling.Als Heylen echter blijft programmeren
zoals nu, dan staat Gent nog veel shit te
wachten. Te veel gebabbel over Heylen, dus
is weer Bert aan de beurt. De brandweer
had opmerkingen over Europa's grootste
bios, dus verstrekte de stad in eerste
instantie een negatief advies over de
exploitatievergunning van het Deca-complex.
Maar aan die enkele tekortkomingen werd
tegemoet gekomen, dus sc hidde het schepencollege uiteindelijk toch een gunstig
advies uit de administratieve mouw. 't
Bleef wel een kwestie van kat en hond.
Stedebouw zei dat waar de twee microscopen bijgebouwd werden, er in principe
parkeerruimte moest gekomen zijn. De stad
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van PK, KK en VVS enerzijds en de makers
van het voorstel anderzijds. De sfeer
werd bij momenten zo verhit en verward,
dat FK-voorzitter Miquel Stevens, die
bij het begin van de vergadering gezworen
had dat er die avond willens nillens een
definitief voorstel uit de bus zou komen,
zich rond halfelf verplicht zag de discussie te sluiten en de beslissing over
het voorstel naar de veilige toekomst te
verschuiven.
Volgend agendapunt was de aanduiding van
de FK-kandidatgn voor de radenverkiezinHun voorstel bleek nogal sterk geïnspigen van 9 mei eerstkomende. Zoals men
reerd te zijn op de Leuvense structuren
zich nog zal herinneren, vond het FK het
en voorzag kort samengevat in de oprichtwee jaar geleden nodig om tegen de vrij
ging van een "Algemene Studetenraad" (ASR) algemeen
boycotplannen in,
die zowat de voedstermoeder van de onder- toch maarverspreide
een aantal vertegenwoordigers
geschikte konventen zou moeten worden.
naar het rectoraat te sturen. Na een
Die ASR zou onder andere bevoegd zijn
vrij inhoudsloze campagne werden drie
tot het verkondigen van "gemeenschappelij- van hun kandidaten verkozen: zij zijn
ke studentenstandpunten" en tot het voenu het slachtoffer van een vrij intenren van controle en het geven van adviesieve anti-campagne omdat zij het a-polizen, iets wat vooral in W
K en PK-kringen
tiek image waarmee zij gekozen zijn,
als een gevaarlijke aanslag op hun automisbruikt hebben voor al te duinomie wordt aanzien. Wat voor vele kring- zouden
delijke
politiekedoeleinden. Een verafgevaardigden en betrokkenen echter als
wijt
dat
ons nogal terecht overkomt, en
bijzonder grof overkwam, was het voorstel dat die avond
- zo bleek uit de stemmen om het Kultureel Konvent, de homeraden,
bij
veel
kringvertegenwoordigers
ingeslade organisaties van buitenlandse studengen
is.
Kandidaat-Kandidaat
(want
zo
ten en het seniorenkonvent als autonome,
moet je het noemen) stelden zich vier
automatisch gesubsidieerde structuren af
ensen: Miquel Stevens, FK-voorzitter
te schaffen, en hen enkel nog sporadisch, m
uit de diergeneeskunde, Stanny Ossieur,
mits toestemming van de ASR, een centje
beheerraadslid uit de rechten,
te gunnen. Ook de functie van studenten- zetelend
Koen Ingeis, gewezen voorzitter van
beheerder zou in het commissievoorstel
"Studium Generale" uit de geneeskunde en
afgeschaft worden: het beheer zou waarJoris, aspirant-moraalwetenschapper
genomen worden door de ASR, wat bij nogal Geert
en lid van het Dagelijks Bestuur van het
wat aanwezigen de bedenking ontlokte dat
FK. De voorstelling van de kandidaten
het Studentenhuis dan wel eens heel binechter onderbroken door de voorstelnenkort zonder lampen, papier of schrijf- werd
ling van een ander iniatief: de zogenaammachines zou kunnen zitten.
de "progressieve eenheidslijst". Het
betreft een oproep van VVS-StudentenvakDe discussie over het voorstel was dan
beweging tot eenmaking van kringen, werkook zeer heftig, en werd overwegend gevoerd tussen aanwezige vertegenwoordigers groepen en politieke verenigingen rond

lang zweven tussen de hoofden en de bureaus van enkele denkers, maar op 10 februari kwam er dan toch een vergadering
van de speciaal hiertoe opgerichte commissie. Die commissie kwam op de vergadering
naar voren met een voorstel van twee van
haar leden, Cis De Ketelaere, een nieuweling uit de geneeskunde en Freddy van
Lancker uit de psychologie, gewezen FKvoorzitter en voor velen nog steeds dé
"éminence grise" achter de schermen.

Skoop dat is dan weer een klapdeur. Voor
de zomer van '81 gesloten, erna weer open.
In december opnieuw potdicht, en nu sinds
18 februari weer toegankelijk. Een nieuwe
uitbater, een nieuw geluid.
Walter Van der Cruysse (29, en bovendien
van Blankenberge) meent dat skoop in Gent
een bepaalde rol te vervullen heeft. Film
natuurlijk, maar ook het organiseren van
kulturele nevenmanifestaties die nergens
anders aan de bak komen ; kabaret, theater
poëzie,...
Daarvoor kan zaal 1 afgehuurd worden en
staat het café open voor beginnende
groepen. (Zaal twee blijft dicht, wegens
tekort aan zeven parkeerplaatsen. De wereld is ook hier te klein.)
Skoop is een handelszaak en zoiets wordt
geacht te renderen, vandaar de prijsaanpassing ; 140 belgische frank en 100 voor
studenten, werklozen, gewetensbezwaarden,
miliciens en gepensioneerden. Zijn er nog
anderen ?
Skoop blijft met haar filmprogrammatie
(Van der Cruysse samen met ouwe getrouwe
Dirk De Meyer) wel op peil en nivo mikken;
'de smaak van water', 'chariots of fire',
'bleus brothers' , 'der stand der dinge',...
Good luck , Walter. En dat zal wel nodig
zijn omwille van het grote aanbod (alhoewel niet direct het skoop-genre) van de
andere (luxe-)bioscopen, en de op volle
toeren draaiende vzw Vooruit.

RE VLASCHAARR

Das nu ne keer schoon, zie. Here toch,
boereklompen, trekpaarden, melkmeiden,
duizendpoten en bomen in de lomme... allé
precies echt. Maar properder, veel properder. Zelfs de modder in de vlaschaard is
te net om aan te komen. Vlaanderen, die
scone, en streuvels die goeie oude. Dat
waren nog eens tijden. Opa met stoppelpaard achter pijp en haard. Maar die vertelde tenminste nog iets dat ons pa den
daver op het lijf joeg. In de vlaschaard
van Jan Gruyaert gebeurt er niks, geen
bal. Of toch, één keer recht de boer zijn
rug en slaat zijn zoon de kop in. Zowaar
beweging in de prentbriefkaart, dus wordt
de scène enkele keren in slowmotion vei—

toond. Voor de geeuwers die de eerste mep

gemist hadden.
Generatieheibel, sociale konflikten, de
harde tijden voor de boer, uitgehuwelijkte
kroost... Gruyaert schildert het op een
doek neer alsof het om levenloze relikwiën ging.
'De Vlaschaard' het nutteloze van een
schone foto zonder ziel.

RE SMAAK VAN WATER

Verbluffen regiedebuut van de nederlander
Orlow Seunke, tevens de hit van het 9°
internationale filmgebeuren. Een grijze
burokraat schiet wortel achter zijn paperassen .
Sociale gevallen zijn nummers in zijn ogen,
dus pleegt hij dag in dag uit routine.
Gevoelens zij n naar het achterland verwezen. Zekere dag komt hij beroepshalve in
kontakt mét een totaal verwaarloosd meisje.
Begin van de eindeloze tocht langs buro's.
De burokraat springt in het water van het
idealisme en de menselijkheid, zwemmend
tegen de administratieve stroom in. In
anti-naturalistische stijl neigt Seunke
naar Kafka en Kurosawa. Eer. aanrader.

AN 0FFICER ANP A
GENTLEMAN
Ze hebben er werkelijk een handje van weg,
die amerikanen. Wat op papier een kwal
lijkt, wordt op pelicu11e aanvaardbaar.
Na zijn 'Idolmaker' plaatst regisseur
Hackford in 'An officer and a gentleman'
twee jonge mensen uit arbeidersmilieus in
een militaire kontekst. Richard Gere's
vader is een matroos-zatlap-hoerenloper,
de ex-american-gigolo wil zich nu manifesteren als officier om die afkomst kwijt
te raken. Zijn opleiding is geen pretje.
Zijn kwelgeest is de zwarte sergeant met
wie hij al bij al een haat-liefde verhou
ding heeft. De egoïst Gere groeit door die
onmenselijke opleiding uit tot een gentleman die beseft wat 'wij' en niet 'ik'
waard is. Waar het leger toe dienen kan.
Voor de koude oorlog-fanaten is dit een
bewijs dat het leger een man met stijl van
je maakt. Voor de anderen is landsverdediging een kwestie van de laatste uitweg in
tijden van krisis. Gere wil inderdaad een
doel voor ogen, officier betekent én welvaart, én een identiteit met inhoud. Net
zoals zijn meisje Debra Winger weg wil
uit haar papierfabriek trouwens. Jonge
mensen uit de tachtiger jaren die via een
doelbewuste keuze de economische krisis
willen omzeilen.

een sterk tegen de huidige medeheersorganen gericht programma waarin de studentenbelangen en een "progressieve" visie
op het universitair beleid centraal zouden komen te staan. Dit nieuw iniatief
dat volgens haar apostels "de blokkenvorming rond konventaire en persoonlijke
vetes wil tegengaan en eerder de tegenstellingen in opvattingen en bedoelingen
wil benadrukken", is ondertussen gehoor
aan het vinden bij een verwonderlijk grote groep verenigingen en personen.

meer steunt voor de aanstaande verkiezingen voor de Raad van Beheer van de RUG,
men zich dan kan afvragen wat die voorzitter daar nog zit te doen". Ook Miquel
Stevens zelf heeft zich dat afgevraagd
en vertelde ons reeds op de eerstvolgende
FK-vergadering zijn ontslag aan het wijs
beraad van de kringafgevaardigden te zullen onderwerpen.

Eén kandidaat, Geert Joris uit de Blandijn, meldde alvast dat hij het platform
van deze progressieve eenheidslijst zal
ondertekenen. Het werd hem niet in dank
afgenomen door sommige kringafgevaardigden die zelfs het woord verraad voor een
dergelijke houding niet ongepast vonden.
Na een korte discussie kwam de stemming,
en die mag zonder enige twijfel verrassend genoemd worden; melden we vooreerst
dat het aantal onthoudingen bijzonder
hoog lag: ruim 2/3 van de afgevaardigden onthielden zich bij de stemming voor
elke kandidaat. Goedgekeurd werden de
kandidaturen van Geert Joris en Koen Ingels, beiden misschien een beetje terend
op het voordeel van hun onbekendheid.

Woensdagavond tenslotte vergaderde het
politiek konvent, en ook die avond kon
garant staan voor een brokje herrie en
sensatie. De sociale raad kreeg van een
bijna ununiem PK op haar kop omdat ze
zich niet te bemoeien heeft met de reglementaire behandeling van toetredingsaanvragen en het NSV werd nogmaals, tegen de
formele, maar juridisch minder steekhoudende opdracht van de sociale raad in,
op
sluitende gronden de deur gewezen. De VU-jongeren mogen nu wel van
de subsidies van de universiteit meepikken.
Het pamflet van MLB (marxistisch-leninistische beweging) naar aanleiding van de
Zuid-Afrika-avond, waarin o.a. werd opgeroepen om desnoods met geweld de meeting te verhinderen, leidde in extremis
tot een voorstel tot uitsluiting, gekoppeld aan de vertrouwensstemming over Jan
Pourqoi als voorzitter. De geamendeerde
motie werd beslecht bij een staking van
stemmen (6 tegen 6) wat voor Jan Pourqoi
meteen het gewilde ontslag betekende.
Op Pourqoi, zijn leven en zijn liefdes,
komen we volgende week nog eens terug.

Wie in elk geval het nadeel van hun bekendheid ondervonden, waren Stanny Ossieur en Miquel Stevens. Beiden werden
niet aanvaard als FK-kandidaat voor de
raad van beheer-verkiezingen. Ossieur
kreeg 47 stemmen voor en 88 tegen bij
een hele pak onthoudingen. Miquel Stevens kreeg als voorzitter 67 stemmen voor
bij 85 tegen en een nog groter pak onthoudingen. Het was een stemming die bij
Eric Van Assche in het reeds vernoemde
interview de opmerking ontlokte dat
"wanneer het FK zelf haar voorzitter niet

Vermelden we tenslotte nog dat de 1° redactieraadvergadering van Schamper doorging, maar daar schrijven we lekker niets
over-anderen moeten het maar eens doen.
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want per dag komen meer dan
4.000 mensen eten, maar we
hebben altijd nog wat over.
En onze kok kan het niet
over zijn hart krijgen al
die schotels weg te smijten.
Vandaar...
groetjes,
de universitaire rcsto's.

