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Twee besprekingen deze week :
'de smaak van water' , hét succes
van het laatste internationale
filmgebeuren te gent en de overjaarse
Easy Rider.

%

In ons succes-feuilleton, hoeveel
kansen om te slagen behandelen we
deze week de tweede kandidaturen.
Derde pagina.

mi

Jan Pourquoi,notoir lid van het
't Zal W e l G aan was tot voor kort
voorzitter van het PK, leven en
liefdes op pagina twee.

getwijfeld over belgie omdat

EL3 , ieder daar lacht
Het A.Z. is een unicum -of beter 2 unicarijker : aan de afdeling voor radiotherapie en kerngeneeskunde werden onlangs twee
splinternieuwe, hypergesofisticeerde installaties in gebruik genomen, een positronenkamera {twee in getal) en een neutronenstraler.
(Radio)actief als we zijn gingen we d'er
even onze neus in steken zonder hem evenwel te laten bestralen !

positronen

Een positronenkamera, de eerste aanwinst,
is een technisch verfijnd apparaat waardoor het bepalen van een behandeling en de
invloed van die therapie op het evolueren
van de ziekte voor de 'muizen in de witte
kielen' aanzienlijk vergemakkelijkt wordt.
De werking van dergelijke kameras is als
volgt : de patiënt wordt een radioactief
vloeistof met een beperkte levensduur
(halveringsduur is ongeveer 30 minuten)
ingespoten en daarna in een ring met
detectoren ingeschóven ; door een computer wordt dan de opname van de toegediende
stoffen in één of ander orgaan of eventuee
bestaand gezwel in kaart gebracht.
Net zoals bij de cat Skanner -een soortgelijke, maar minder geperfectioneerde medische installatie- vertonen die computerbeelden een dwarsdoorsnede. Belangrijk
verschil (en groot voordeel) met de
cat-scan is dat niet de materie van de
onderzochte organen, maar de werking zelf
in beeld wordt gebracht.
Wanneer men vroeger de functie van de organen wou onderzoeken kon dit enkel na
een dissectie. Met de positronenkamera
komt er geen scalpel meer aan te pas.
De twee positronenkamera's werken bovendien op identieke manier : de ene is
bedoeld voor opnamen van de rug (in kleine
letters) , de andere voor foto's van de
hersenen. Zo kan men nu in het A.Z. van de
R.U.G. (in grote letters) welke delen van
onze hersenen bij een bepaalde activiteit
het meest worden gebruikt of door een
bepaalde ziekte, bijvoorbeeld epilepsie,
het ergst worden beschadigd. Bovendien
kan worden nagegaan of en in welke mate
een therapie of een geneesmiddel effectief
is en nog moet worden verbeterd.

neu[si]tronen
Met de neutronenstraler, de tweede nieuwig
heid, worden neutronen (deeltjes zonder
lading) die in een cyclotron versneld
zijn in een bundel gericht op kwaadaardige
gezwellen; dit ter bestrijding van tumoren
die door de klassieke bestral ingsmethodes
niet weg te branden zijn.
Het spreekt vanzelf dat dit kersvers
project zonder de samenwerking van een
uitgebreide ploeg van wetenschapslui ondenkbaar is. Beide apparaten, de twee
positronenkamera's en de neutronenstraler
zijn trouwens aan de cyclotron (of deeltjesversneller) van de faculteit van de
wetenschappen, afdeling kernenergie
(Proeftuinstraat) verbonden. Acht (8)
diensten van de unviersiteit zijn dan ook
bij het opzet betrokken.

Een besluit van de academieraad van de
Utrechtse universiteit zou de Gentse
veeartsenijfaculteit in de nabije
toekomst voor ernstige problemen kunnen plaatsen. De nederlandse studenten
die in België studeren kunnen niet meer
na enkele jaren studie in Gent, hun
einddiploma halen in Nederland.
Nederland heeft slechts één enkele
universiteit voor veeartsen, jaarlijks
schrijven meer dan 1200 eerstejaars
zich in, de universiteit van Utrecht
laat er precies geteld 175 toe. De rest
moet naar iets anders uitzien, of een
aantal jaartjes wachten.
De meer begoede Nederland liet dat in
het verleden niet aan zijn hart komen.
Hij week uit naar Antwerpen of Gent
waar men geen numerus clausus kent,
en hem bovendien met open armen ontvangt : een Nederlandse eerstejaars
betaald in Gent 160.500 frank inschrijvingsgeld en geeft bovendien aan de
universiteit recht op subsidie van
overheidswege.
De Nederlander volgt hier trouw de kan-'
didaturen en wijkt dan uit naar Utrecht
om de doctoraten te volgen en zo de
numerus clausus te omzeilen. Een spelletje dat vrij populair werd onder de
begoede nederlandse studenten tot art3
quater van de nederlandse volmachtswet
wolken roet in het eten gooide.
Met deze wet in de hand heeft de
Utrechtse universiteit de kans gegrepen
om de Belgische inwijkelingen hier vast
te pinnen. De faculteitsraad in Utrecht
besliste vorig jaar dergelijke studenten niet langer toe te laten.
Voorlopig blijkt dit in Utrecht nog nie1
zo dramatisch te zijn want als er ergens
een plaatsje vrij is dan probeert een
speciale commissie, gelet op de studieprestaties in België en de sociale omstandigheden -alhoewel, als je 165.500
frank inschrijvingsgeld kan betalenhier en daar toch nog een Nederlander
te plaatsen. Dat lukte dit academiejaar
met 11 studenten, 6 werden er teruggestuurd.

Op zichzelf geen cijfers om ons druk
over te maken, ware het niet dat de
maatregel die door de Utrechtse universiteit werd genomen precies een omgekeerd
effect begint te hebben en financieel
vooral de Gentse universiteit dreigt te
treffen.

Koordinator is professor De Schrijver,
hoofd van de dienst kerngeneeskunde.
Naar aanleidng van de bekendmaking aan de
pers van de aankoop deelde hij onomwonden
mee dat het doorvoeren van dergelijke
zware investeringen -het gaat hier om
het astrale bedrag van 120 miljoen- aantoont dat er nog steeds interesse bestaat
voor de uitbouw van het wetenschappelijk
onderzoek in de geneeskunde. Dit ondanks
de aangekondigde en deels doorgevoerde
besparingen in die sector.
"Vooral de vroegere rector, professor
Hoste, heeft hier een belangrijke rol in
gespeeld, "aldus De Schrijver.

J. Hoste, professor in de faculteit van de
wetenschappen en bekend als een fervent
voorstander en vurig verdediger van het

Op het eerste gezicht zou de maatregel de
Nederlandse studenten moeten ontmoedigen
om nog in België te komen studeren. Het
is ver van goedkoop en je zit voor een
deftig aantal jaartjes vast in het buitenland, een paar honderd kilometer van huis.
Maar deze redenering gaat niet op door de
reclamecampanje die de Antwerpse universiteit voert. Antwerpen propageert zichzelf
als een universiteit die openstaat voor
alle studenten, zonder hinderlijke numerus
clausus en niet eens zo gek ver weg van
Nederland. De Nederlanders die erop afkomen betalen een hoop inschrijvingsgeld en
leveren een aardige cent subsidie op voor
de universiteit. resultaat : Antwerpen
houdt er winst aan over.

"Lekker lullen is ook een vak", gromde
het redacteurtje tegen zijn tijpmachine
en het editoriaal was meteen begonnen.
Hij had reeds lang gewerkt en veel getijpt. Zijn vingers deden pijn. Zijn
keel was droog. Naar de kroeg ging hij
echter niet, want zijn vrienden zeiden
dat hij nog veel werk had. Omdat hij een
goed journalistje is, geloofde hij zijn
vrienden niet. Hij had immers het sterke
vermoeden dat in de gelagzaal van Vooruit
wel één of ander groot en nieuw schandaal
te rapen was. Hij zei dus zijn vrienden
gedag, en schakelde de stroom zijner tijpmachine uit. Zijn potlood borg hij op
achter het rechteroor. Zijn jasje sloot
hij, want het vroor.
Tijdens zijn tocht naar de gelagzaal mijmerde hij verder over een gesprek dat hij
die middag gevoerd had. Het was een gesprek met een lezer. De lezer had hem
verteld dat er te weinig sex in het blad
stond. Met de vrees voor het oordeel van
de lezer die een echt krantenmannetje eigen is, dronk hij een glaasje bier en
mijmerde verder. Dit laatste deed hij
tot drie uur 's nachts. Waarna hij enkel
nog glaasje bier dronk zonder echter nog
verder te mijmeren.
De volgende dag belde het drukkertje hem
op met de vraag of er nog wat sex bij
moest. "Neen, maar wel een glaasje bier','
antwoordde hij. Toen begon het drukkertje luid te schreeuwen: dat hij geen barmannetje was, dat dit contractbreuk was
en dat hij snel zou ophangen. Het redacteurtje ging dan maar slapen, doch droomde van een mooie reportage.
Wanneer hij wakker werd, overviel een
vraag zijn zeer groot verstand: "Zullen
we dan maar en wat moet ik er eigenlijk
mee ?", luidde ze. Waarna zijn heel
groot verstand tot zijn heel grote verontwaardiging aan het schateren ging.
Zowaar, dacht hij, zowaar dit is een
heuglijke dag, en het stemt nog tot nadenken ook.

Maar A'pen heeft enkel kandidaturen veeartsenij, daarna wordt men doorgestuurd
naar Gent. Voor de Nederlandse student
geen probleem want die ging netjes terug
naar Utrecht, totdat men daar de deur
dicht deed. Bijgevolg : de Nederlandse
student uit Antwerpen kan Nederland niet
meer binnen en verhuist naar Gent, en
hier wringt het schoentje. Normaal komt
het inschrijvingsgeld op 250.500 frank
maar daar zijn achterpoortjes voor te
vinden in de financieringswet. En bovendien kost de opleiing van een doctoraatsstudent de unief vrij veel geld (meer
practica, labo,...). Resultaat : Gent doet
er zich verlies aan.

Voor het moment spreken we nog over 88
studenten diergeneeskunde maar de trend
stijgt : in Nederland heeft men nog vlug
deze maatregel erdoor gedrukt omdat men
volgens dhr.Benders (Utrecht diergeneeskunde) tientallen inwijkelingen verwacht
en dat zou het streng geleide systeem in
Utrecht kunnen ontwrichten. In Gent blijft
men zitten met de Nederlanders die in
eigen land niet door de numerus clausus
kunnen doorbreken, in Antwerpen met een
rinkelende kassa worden ontvangen en hier
ronduit rode cijfers veroorzaken. De
Gentse faculteit begint zich af te vragen
of de Nederlandse maatregel wel zo wettelijk is. De Nederlandse studenten liggen
bijna tussen hamer en aambeeld.

•

Freddy Opsomer, medewerker van Coens,
legt voor onze bandrecorder alle
bezuinigingsmaatregelen uit die deze
universiteit treffen. Een eerste
deel op de derde pagina

wetenschappelijk (kern-)onderzoek, zetelde
('77-'81) als rector in de raad van beheer
van de R.U.G. en als lid van het nationaal
fonds voor wetenschappelijk onderzoek .
Inderdaad, 'the right man in the right
place at the right time'.
In een telefoongesprek met één van de
wetenschapsmensen van de dienst van De
Schrijver, meldde men ons dat "gans de

affaire in essentie gericht is op het
fundamenteel onderzoek, aangezien de
gebruiksfrequentie van de nieuwe installaties te laag ligt om doeltreffend therapeutisch te werken."

De geneeskundestudent zal de resultaten
wel terugvinden in zijn cursussen maar veel
verder dan wat sight-seeing zal hij nooit
komen ; de apparatuur is voorbehouden voor
wetenschappelijke onderzoekers.
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Hans Blok heeft Het aan zijn Been.
Maandag 7 maart huwde de ex-voorzitter
van FK en politeia, het lid van de
sociale en onderwijsraad. Proficiat !
Het is nog niet duidelijk of het koppelzijn intrek in de brug zal nemen.

varken uitscheldt. Je moogt nog tevreden
zijn dat je mensen vindt om naar zo'n
debat te kijken.
Ten zevende hebben we geen woord geschreven over de bedoeling van het toneelstuk
van '74, wel dfit het overkwam als een
'draak steken met Verschaeve en zijn
werken'. En daarover was iedereen het
tijdens het debat eens.

In het verslag over het KVHV-debat (168)
hebt u een aantal kemels van formaat geschoten. Ooit al eens gehoord van de deontologische regel dat men zich degelijk
moet informeren?
Ten eerste wordt er een sensationele titel
neergekwakt ('De staatsveiligheid, KVHVdebat') die misschien ergens op slaat,
maar zeker niet de minste steek houdt. We
zullen de laatsten zjjn om de figuur van
Freddy Seghers te verdedigen, maar recht
geschiede waar het moet. Het fabeltje dat
Freddy Seghers voor de staatsveiligheid
zou werken dateert reeds van 1974. Het is
niet omdat de toenmalige KVHV-praeses een
brief geschreven heeft naar een homofiele
werkgroep, waarin hij z'n sympathie bettuigt, dat hij voor de staatsveiligheid
zou werken. Het verhaaltje dat Freddy
Seghers betrokkenzou zijn geweest bij een
machtsgreep in de Vlaamse Raad, door een
persoon die ten zeerste ongewenst zou
geweest zijn binnen VlaamseNationale middens is evenmin een bewijs voor het feit
dat hij voor de staatsveiligheid zou
werken.
Ten tweede werd het debat niet ingericht
door W S , maar door de sociale werkgroep
geschiedenis.
Ten derde liep auditorium D niet vol, maar
er waren tochlosjesweg 180 mensen aanwezig
waaronder de 'crème' van extreem-rechts.
Ten vierde zijn de organiatoren in het
geheel niet verantwoordelijk voor het feit
dat Uytterhaegen niet is afgekomen. Frank
heeft tot vier maal toe verzekerd dat hij
aanwezig zou zijn (2x telefonisch, 2x
persoonlijk). De organisatoren hebben de
dag voordien, en dannog via een tussenpersoon, moeten vernemen dat hij niet
'kon' afkomen en dat hij zelf voor een
vervanger had gezorgd, in casu Mark Vermeersch. Wat wilt u dat we nog meer doen.
Moeten we hen misschien een bewijs laten
ondertekenen ? Een waarborgsom vragen ?
Kom nou, je moogt reeds tevreden zijn
dat je mensen vindt om aan een debat
deel te nemen.
Ten vijfde heeft de moderator het volgens
velen niet zo best gedaan maar er zijn
belangrijke verzachtende omstandigheden.
Jean Potie moest in extremis Eddy Rosseel
vervangen en het was bovendien zijn 1°
debat dat hij modereerde.
Ten Zesde zat niet uitsluitend links voor
aan en rechts anhteraan. Er zat ook links
achteraan en zelfs zwaar rechts geschut
vooraan (VMO). 'Is maar dat ge uw vijanden zou kennen.
Ten zevende ging het in het toneelstuk
Verschaeve van '74 niet zozeer om de
draak te steken met Verschaeve en zijn
werk, maar veeleer om een verband dat
gelegd werd tussen de jaren dertig en de
huidige krisis, tussen de jodenhaat,
waarmee het Duitse volk vergiftigd werd
en de rassenhaat die het grootkapitaal
bij ons probeert op te wekken tegen de
gastarbeiders.
Ten achtste betrof het een debat over het
KVHV en niet over de al dan niet opportuniteit van bepaalde akties tegen extreemrechts. Anti-fascistische stratégiën en
taktieken hoorden wel thuis in het debat
van vorige week, ingerécht door KRASS,
en zijn danook ruimschoots aan bod gekomen.
Ten laatste was Freddy Seghers niet vlug
weg na het debat. Hij is integendeel het
langst van al gebleven. Hij is met de
organisatoren nog pinten gaan pakken tot
half twee 's nachts.
Volgende keer beter,
sans rancune,
de SOWEGE.

REACTIE VAN REDAKTIE

Wat een fanfare van muggezifterij. Ten
eerste de titel : dat is niet meer dan
een aandachtstrekker. Over de banden van
Seghers met de staatsveiligheid schreven
we enkel 'insinuaties over homofilie en
staatsveiligheid waren niet uit de muffe
lucht te slaan.' Wat u daarbij fantaseert
is uw zaak.
Ten tweede : het tweede punt behandelen
we later.
Ten derde : wij schreven 'aud.D liep niet
vol', u schrijft 'aud.D liep niet vol'.
Ten vierde (en meteen ook ten vijfde) :
van de 5 geafficheerde namen kwamen er
drie opdagen. Als vervangers kregen we
een totaal onervaren moderator die het
debat uit de hand liet lopen, en Mark
Vermeersch die na twee zinnen al meteen
iemand uit het publiek voor fascistisch

Ten achtste schreven we 'de interessante
parallellen die konden getrokken worden
en de discussie over de strategie en de
opportuniteit van een aktie zoals die
van het AFF werden volledig verhinderd.'
Mag men dan bij een debat over de jaren
'70 dan geen parallel trekken met het
heden ? Wat was dan eigenlijk het nut
van zo'n debat ? Historische folklore ?
En welke vragen precies mochten er
volgens u niet gesteld worden ? Zou u
dat bij uw volgend deb&t vooraf op bord
willen schrijven ? Dat voorkomt veel
misverstanden.
Ten laatste (en ten tweede) : het doet
ons plezier u toch nog ergens gelijkin
te kunnen geven. En als u nog eens een
debat organiseert zullen we alleen de
vragen stellen die U wenst, de afwezigen
uitgebreid verontschuldigen en de toeschouwers in rijen van twee laten binnen
komen om het tellen te vergemakkelijken.

Na enigszins bij gekomen te zijn van het
lachen om Uw journalistieke nonsens en
statistisch onbenul geëtaleerd onder de
kop 'Belgen slimmer' bekruipt ons de angst
door Uw lezerspubliek in het vervolg als
dom te worden beschouwd en de rest van
onze loopbaan te mogen slijten, getooid
met een ezelsmuts in de hoek van de collegezaal (a 150.000 frank per jaar ?).
In het midden latend wie er nu slimmer
dan wel dommer is, een oordeel hierover
zou van even dubieuze kwaliteit zijn als
dit door U geformuleerd, willen wij de
'vreemde' studenten (zelf verkiezen we
de term buitenlandse studenten), U gaarne
wat beter informeren ten einde een aantal
van Uw gedachtenkronkels (nl. alleen deze
met betrekking op dit onderwerp) recht te
walsen. Aangezien de uitslagen van de
loting in Nederland begin juni bekend
worden en daarbij een groot deel van de
Nederlandse studenten inloot, aangezien
een groot aantal van deze nederlanders de
eerste kandidatuur volgt en aangezien het
slagen in de eerste kandidatuur volstrekt
geen voordelen biedt bij verdere studie
in Nederland, geven velen, de examentijd
is toch al de leukste niet, er de brui
aan.
Nemen we daar nog bij dat de situatie in
de tweede kandidatuur, zij het minder
uitgesproken, dezelfde is, dat dit ook
geldt voor de duitse studenten, alhoewel
daar het taalprobleem het grootste struikeTblok vormt, (Dat heeft nog niets met
domheid te maken), dan zakt uw hele konklusie als een pudding in elkaar. Door
ons als 'tweede keus' te bestempelen en
ons daardoor te plaatsen tussen de rotte
vis en de bedorven groenten begaat u
welhaast de grootste (en tevens grofste)
blunder, in dit geval niet begaseerd op
gebrekkige, maar op foutieve informatie.

De narvieteit ten top bewwert u dat de
buitenlandse studenten hierkomen omdat
ze de studie in hün éigen land niet
halen, een grove miskleum want bij enig
huiswerk voor het schrijven van Uw
stukje zou u toch zeker zaken als numerus clausus en loting moeten zijn
tegengekomen. Laten we derhalve maar
aannemen dat uw voorbereiding nihil
geweest is.

Met uw steek onder water omtrent het
inschrijvingsgeld zaagt u de laatste
poot onder uw toch al wankele stoel weg
aangezien geen enkel zinnig denkendmens
een dergelijk bedrag betaald (? nvdr, of
dan toch ?) of door zijn ouders laat
betalen als hij niet zeer gemotiveerd
is om die studie tevolgen. De financiële
problematiekis overigens nog komplexer
(u kent de hollandse zuinigheid), maar,
blijkens uw gebrek aan nuance niet geschikt voor verdere uitleg.
'Riooljournalistiek', mijne dames en
heren, geeft de plaats aan waar uw
stukje thuishoort, zodat het als ultieme
en tevens enige nuttige functie het
plonsen (eigen aan de belgische wc's)kan
tegengaan.
Wat blijft is onze dankbaarheid dat we
door de gastvrijheid van België de studie
kunnen volgen zo graag willen volgen en
dit is ons zeer veel waard. We beschouwen
uw artikel dan ook als een uit de hand
gelopen (Belgdn-)mop. Hopend meer duidelijkheid gebracht te hebben groeten wij
u,
Bart Maats

Verleden week reeds bracht een Nederlandse collega-student mij op de hoogte van
uw artikel over het zogaaamde wetenschappelijk bewijs als zouden Nederlandse en
Duitse studenten (in de geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde) dommer zijn
dan de Belgische. Nu ik het gevraakte artikel zelf gelezen heb, wil ik toch even
reageren op uw theorietje. Mag ik er uw
aandacht op vestigen dat met cijfers en
statistieken veel te bewijzen valt, tenminste als men in zijn dwaasheid zo onvoorzichtig is de cijfers niet te kontroleren op de realiteit die er achter zit
Ik vraag me immers af waar u het lef vandaan haalt te durven beweren dat de hier
studerende Duitsers en Nederlanders eigenlijk slechts "2e keuze zijn"? Inderdaad,Duitsers met een uitslag van 1.0
(bij ons 90%) krijgen automatisch een
studieplaats in hun eigen land, terwijl
diegenen met een 2.0 of slechter een
erg grote kans lopen uitgeloot te werden.
Stel u voor: u behaalde op de humaniora
70% en uw vriend(in) 90%. Ik kan me
moeilijk inbeelden dat u zichzelf dan als
2e keuze bestempelt.

Ten tweede is het zo dat een aantal buiten
landers (vooral Duitsers, meen ik) midden
in het akadamiejaar alweer naar hun eigen
land terugkeren omdat ze inmiddels toch
een studieplaats verkregen hebben. Zodat ze dus ook niet aan de examens hier
deelnemen en door uw mooie tabellen blijkbaar als "niet-geslaagd" uit de bus komen!

Ten derde hebben de buitenlandse studenten op hun vroegere scholen een totaal andere opvatting over studies meegekregen
dan wij. De nadruk lag bij hen op inzicht,
opzoekingswerk, redeneren. In de Belgische
scholen daarentegen leer je... blokken
(= van buiten leren). Iets echt begrijpen,
kritiek kunnen leveren? Geen sprake van.
En op de unief wordt deze lijn mooi doorgetrokken. Als ik Duitser of Nederlander
was, zou ik er ook de brui aan geven indien ik ook in zo'n milieu en sfeer zou
terechtkomen van allez mensen, respekteer
uw proffen, blok uw kursus van buiten en
stel vooral geen (kritische) vragen.

Ten vierde: u veralgemeent schromelijk als
u stelt dat die Duitsers en Nederlanders
het toch maar als een peulschilletje beschouwen 150.000 BF inschrijvingsgeld
neer te dokken. Ik kan u verzekeren dat
velen het financieel niet gemakkelijk
hebben (een enkele Duitser met Porsche
uitgezonderd !).

Ten vijfde: u haalt cijfers aan van '77
(113 Duitsers ) en '81 (38 Duitsers),en
dit in de geneeskundefakulteit . Misschien
heeft u nog nooit van het nieuwe curriculum in deze fakulteit gehoord? Dit werd in
in 1980 ingevoerd en heeft een ware slachting aangericht, ook voor de Belgen en de
Nederlanders, maar vooral voor d e Duitsers wegens een sterke verzwaring van het
programma. Dus: velen ontmoedigd, ook vele
nieuwe kandidaten zagen het niet zitten
zoveel geld neer te leggen met een zo lage
kans op slagen. Wanneer u de inschrijvings
cijfers van '82-'83 ziet, zult u echter
merken dat er een stabilisatie opgetreden
is!

En ten laatste (nou!) schijnt u het erg te
vinden als de slagingscijfers van de unief
naar beneden getrokken worden omdat die
Nederlanders en Duitsers het verdorie in
hun hoofd halen naar Gent te komen studeren! Ocharme toch, wat een sukkel is
onze unief! Haar prestige krijgt een deuk.
En ik, die dacht dat het prestige van een
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Jan Pourquoi, lid van de studentenvereniging 'T Zal Wel Gaan en tot voor kort
voorzitter van het Politiek Konvent is
die zetel kwijt.
Pourqoui zijn voorzitterschap is alles
behalve onopgemerkt voorbij gegaan. Zijn
naam prijkte op veel, maar vaak ook tegenstrijdige schrijfsels, en dat werd niet
door iedereen in dank afgenomen. Neem nu
de bezetting van de blandijn naar aanleiding van de Zuid Afrika-avond van het NSV:
in een persmededeling wordt opgeroepen
om de avond doorgang te laten vinden,
ondertekend Jan Pourquoi, en in een brief
naar de rector wordt gevraagd de zaal niét
ter beschikking te stellen van het NSV,
ondertekend door dezelfde Jan Pourquoi.
'Jamaar, dat zijn twee dingen die je goed
uit mekaar moet houden. De persmededeling
is afkomstig van de vereniging het Zal
Wel Gaan, de brief naar de rector was mijn
persoonlijke mening en,naar ik dacht, ook
de meerderheid binnen het politiek konvent
Begrijpelijkerwijs kan daar voor sommigen
een contradictie in schuilen, en dat geeft
een vervelende situatie. Ik begrijp dat
velen het niet zien zitten dat de voorzitter en een vereniging zoals Het Zal
aparte nuances geven aan het zelfde feit.’
Het ontslag van Pourquoi lijkt op het
eerste zicht zelf uitgelokt. Er was een
motie van wantrouwen tegsn het MLB,
marxisten-leninisten, die tijdens/alweer,
de bezetting van de blandijn opriepen om
het NSV tegen te houden, desnoods met
geweld. En dat laatste viel niet overal
n gosie aarde. Vandaar de motie van wantrouwen. Pourquoi koppelde daar meteen
zijn voorzitterszetel aan, als het MLB
mocht blijven, ging hij. Het MLB bleef
Pourquoi ging. Toeval ?
'Het is sedert mensenheugenis dat de leden
/an het Zal Wet Gaan de voorzitterschap
waarnemen van het politiek konvent. En dat
-s nu geen gezonde situatie meer.
Als we dat voorzitterschap niet meer hebben, krijgen we meer manuvreerruimte,
want het werd altijd zo geïnterpreteerd
Komt het ook niet esn beetje omdat
Pourquoi zich binnen Het Zal in een moeilijke positie gemanuvreerd had ? Tekenend
daarvoor is toch zijn verhuis, niet langer
boven het Zal lokaal ?
'Dat heeft daar niets mee te maken. Je
hebt geen idee wat men allemaal van je
verwacht als je boven een dergelijk hoofdkwartier woont. Als er niemand zit, belt
men bij jou aan, en het zijn altijd de
minder prettige dingen, postzegels plakken
en stempletjes zetten die men op je afsbhuift,'
Pourquoi, voorlopig teruggetrokken uit de
spots van de studentenpolitiek is dezer
dagen te bewonderen op het Sint Pietersplein.
‘Zoals Debunne rustig rondkuierde op de
betoging, zo wandel ik door de kermis’,
is de nieuwe vondst waarna een bulderende
Paurquoi-lach alle wereldellende beperkt
tot wat pijn in het binnenoor.
unief afhing van het aldaar verrichtte
wetenschappelijk werk?
De groeten,
Veerle Ringoet.

REACTIE VAN REDACTIE

Kritiek nummer één : de titel. Onze titels
slaan meestal nergens op en zijn louter
bedoeld als oogzoekertjes. Wie de ironie
daarvan niet inzag moet vrij dom zijn,
oeps, daar deed ik het weer.
Nr.Twee : verschillende briefschrijvers
proberen uit te leegen waarom de slaagcijfers van Duitsers en Nederlanders
lager zijn. De werkelijkheid ligt voor
het algemeen tussen twee polen : België
is ver van huis als de-motivatie, het
dure inschrijvingsgeld als motivatie.
Ten Derde, de term 'tweede keus'. Samen
met de tabellen hebben we deze term opgepikt van rectoraatsdiensten. Naderhand
bleek dit een ongecontroleerde blunder.
Daarin hadden de briefschrijvers volledig
gelijk, en zaten wij fout.
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t r ir r le99endeZe Cijfers duidelijk: het is niet zo
ppn
-4-k^n '(°?rbl!J ’ het dlPloma automatisch volgt, zoals
een plaatje uit de juke-box naar de 5 fr. luistert. 26 % van de
o, kanners s^agen immers pas na een tweede zittijd, terwijl 17,1
/o onder hen het tweede jaar zelfs moeten overdoen.
Éven opvallend zijn de slaagcijfers in de kunstaeschiedenis en
oudheidkunde en in de diergeneeskunde: beide richtinaen zijn in
cl 7 «
stl^dentenvreters (met respectievel i jk ' 61,1 % en
ob, / %gebuisden), maar behandelen de geslaagden in de 2° kan
met een hoffelijkheid die bijna niet meer van deze wereld is.
En wat de 100 %geslaagden in de Klassieke filologie betreftook voor ons is dat helemaal latijn.
Volgende week, en wel in samenwerking met de werkgroep parapsychologie: de slaagcijfers van dit jaar !

o m d a t r e e k s e n le k k e r

Naar aanleiding van het debat "Financiering en besparingen aan de universiteiten"
gegeven door de heer Opsomer, kabinetsmedewerker van de minister van onderwijs,
werd overeengekomen, om het cijfermateriaal en de principes van de besparingsmaatregelen, tijdens een tête-à-tête te
herkauwen.

ing.ex.
Tot.

24

13

8

21

87,5

81

61

17

78

96,3
100,0

Klassieke filologie

16

14

2

16

Romaanse filologie

23

11

8

19

82,6

Germaanse filologie

144

121

15

136

94,4

Moraalwetenschap

26

21

4

25

96,2

Niet-Westerse taalkunde

59

36

13

49

83,1

KUNSTGESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE

55

39

12

51

92,7

Rechten

277

133

83

216

78,0

Staats- en sociale wetenschappen

106

49

27

76

71,7

87

50

27

77

88,5

205

125

58

183

89,3

Wiskunde

41

22

13

35

85,4

Natuurkunde

24

14

6

20

83,3

Scheikunde

53

31

8

39

73,6

Biologie

86

26

22

48

55,9

Aardrijkskunde

31

17

9

26

83,9

PSYCHOLOGISCHE EN PEDAGOGISCHE
WETENSCHAPPEN

24

13

4

17

70,8

176

83

38

121

68,8

Tandheelkunde

71

36

30

66

93,0

LICHAMELIJKE OPVOEDING

31

19

10

29

93,5
86,2

Aard- en delfstofkunde
Geneeskunde

FARMACEUTISCHE WETENSCHAPPEN

58

30

20

50

DIERGENEESKUNDE

108

62

37

99

91,7

TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN

193

129

35

164

85,0

LANDBOUWWETENSCHAPPEN

133

60

46

106

79,7

2132

1215

552

1767

82,9

Universiteitsgemiddelde
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Een tweede maatregel die rechtstreeks ten
goede komt aan de schatkist is een gevolg
van de algemeen verminderde loonindexatie.
Aangezien de universiteit haar personeel
zelf betaalt vanuit de werkingstoelage,
heeft de regering beslist om de hieruit
ontstane opbrengst terug naar de schatkist
te laten vloeien.
Volgens een tecnische berekening zou het
besparingseffekt voor de vlaamse instellingen ongeveer 217 miljoen fr. bedragen
en voor de RUG zou dit 66, 6 miljoen fr.
zijn.

Als derde punt van het eerste luik bespreek ik de programmatiestop inzake de
nieuwe universitaire studierichtingen.
Vooraf een verduidelijking van de begrippen basisuniversiteit en de onvolledige in'
stel 1ing.
De basisuniversiteiten zijn de universiteiten waar én kandidatuur en licencies worden georganiseerd bvb Gent.De onvolledige
instellingen organiseren slechts de kandidaturen vb Antwerpen.
De basisuniversiteiten kan zelf om het evei
welke studierichting organiseren maar bij
K.B heeft men voor de toekomst bepaald,
dat er geen nieuwe studierichtingen meer
kunnen opgenomen worden in de toelagenregeling, zolang er geen gemeenschappelijke
Deze koppeling aan de index,werd door de
regel m.bt die programmatiestop ineen volwetgever als een verplicht mechanisme in
gend KB zal vastgesteld zijn. Dat is niet
de financieringswet geschreven.Wanneer de I meer gebeurd en dat betekent,dat de prohuidige regering wou afwijken van het wet- grammatiestop behouden blijft tot een wetstelijk voorziene mechanisme van de indexa- ontwerp die gemmenschappelijke programmatie, zag ze zich verplicht de financiering- tieregel uitwerkt. De bedoeling is dat de
wet van '71 te wijzigen,en voor het vastprogrammatiestop zou gepaard gaan met een
stellen van de forfetaire kostprijs per
rationalisatie . Hierbij wordt uitgegaan
student dient rekaing te worden gehouden
van een stelling dat de gemeenschapsbestemet de beschikbare financiële middelen van dingen, ten voordele van het universitair
de schatkist. Voor het jaar '81 heeft men ■ onderwijs een maximum hebben bereikt.

Tot zover de berekening van de forfaitaire
kostprijs per student. Aanvullend komen we
nu aan de kostendifferentiatie per studierichting. De vershillende universitaire
studierichtingen worden gegroepeerd qua
kostprijs, het is bijvoorbeeld duidelijk
dat de geneeskunde (487.333 fr.per student)
duurder betaald wordt dan een richting in
de menswetenschappen (158.409 fr. per student). De wetgever bepaalde bij de Financieringswet, dat deze onkosten gekoopeld
zijn aan de evolutie van de loonkost en heindexcijfer.
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Wijsbegeerte

de forfetaire kostprijs 2,5 %minder geïndexeerd. Een voorbeeld om het duidelijk
te maken :
Stel dat de kostprijs van '81 bepaald is
op 100, en indien de index 8%beloopd, dan
heeft de regering de kostprijs '82 met
2,5 %minder geïndexeerd, dus slechts met
5,5% , zodat de kostprijs op '82 vastgesteld wordt op 105,5.
De besparingsmaatregelen kunnen samengevat Aan de hand van dit voorbeeld ziet men dat
worden in drie luiken :
de regeling afwijkt van het lopend gerucht
als zou de werkingstoelage met 2 , 5 %verminderd zijn bvb van 100 op 97,5 zou geOnder het eerste luik kunnen we de maatre- bracht zijn.
gelen klasseren die, de regering genomen
Voor de Vlaamse instellingen levert deze
heeft met de bedoeling de uitgaven van de
regeling een besparingseffekt op van 253
universiteiten te beperken, zodanig dat
miljoen frank, waarvan de RUG ongeveer
deze maatregelen rechtstreeks ten goede ko- 72 miljoen voor haar rekening neemt.
men aan de schatkist.
Men kan dit eerste luik nogmaals in vijf
punten opdelen. Laten we beginnen met de
veelbesproken maatregel van’de 2 , 5% lagere
indexatie van de werkingstoelage.

De toelagen worden berekend uitgaande van
de forfaitaire kostprijs per ingeschreven
student, met een kostendifferentiatie
naargelang de studierichting. De wetgever
bepaalde, dat de forfaitaire kostprijs berekend moet worden door de som te maken
van de loonkosten van het onderwijzend- en
wetenschappelijk personeel, plus de kostprijs van het administratief- en technisch'
personeel, plus de werkingskosten (dit is
alles wat nodig is om de universitaire
werking te verzekeren; zoals aankoop van
grondstoffen en machines, alsook de kosten
van het wetenschappelijk onderzoek en het
groot onderhoud van de gebouwen).
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Geschiedenis

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN
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Aantallen
geslaagden

Ingeschreven

In het klimaat van het herstel van de openbare financiën is er geen plaats meer
om nog grote, nieuwe budgettaire enveloppes
beschikbaar te stellen.
We proberen om met een vast gegeven aan
middelen een max. aan resultaat te bekomen
Hetgeen inhoudt dat die studierichtingen
waarvoor de arbeisdmarkt in de toekomst
slechts een minimaal aantal arbeidsplaatsei
ter beschikking zal stellen,niet meer aan
alle universitaire instellingen zullen georganiseerd worden.
Tussen de universiteiten moet men tot een
taakverdeling komen.

Gp het nationaal congres van de christendemocratische studenten CC.D.S.) te Antwerpen, werden een aantal resoluties unaniem goedgekeurd.
De christen-democratische studenten eisen
de gelijktijdige, wederzijdse afbouw van
alle kernwapenarsenalen in alle landen,
wat uiteindelijk moet leiden tot een kernwapenvrije wereld. Tevens eist C.D.S. een
drastische vermindering van de conventionele strijdkrachten.
Aan de respectieve regeringen, en vooral
aan de Belgische, wordt gevraagd geen
kernraketten op hun grondgebied te dulden.
De aldus vrijgekomen gelden moeten aangewend worden voor de opbouw van een nieuwe
wereldorde, waarin de ontwikkeling van de
Derde Wereld een noodzaak vormt en waarover C.D.S. onlangs nog te Gent een studie-en vormingsdag organiseerde.C05.02.83,

Er werd ook een aantal resoluties aangenomen in verband met de problematiek van het
hoger onderwijs. Het congresthema was niet
voor niets : "Het Hoger Onderwijs, 15 jaar
na '68. De belangrijkste onderwerpen, die
in verschillende werkgroepen behandeld
werden : studiebelasting, studiebeurzen,
participatie, profiel van de hedendaagse
student.
Zo is C.D.S. erover verheugd dat minister
Lenssens ”simulatie-33” i.v.m. het uitkeringssysteem voor studiebeurzen niet
zal doorvoeren. Wij zijn van oordeel dat
een nieuw uitkeringssysteem voor studiebeurzen moet uitgaan van de behoeften van
de student, opdat het fundamenteel recht
op onderwijs zou gevrijwaard worden.

C.D.S. pleit ook voor het rechtstreeks ver
kiezen van studenten-a-pgevaardigden in
alle medebeheersorganen van het hoger onderwijs en op langere termijn voor de oprichting van het studentenparlement. De
Vlaamse interuniversitaire studentenraad
(VLIS, als tegenpool van de VLIR) vormt
een eerste stap in deze richting.

C.G.S. veroordeelt voorts de opdoeking var
het Fonds voor Medische promotie, waaruit
de assistenten-geneeskunde worden betaald.
Tenslotte vragen wij aandacht voor de echte minvermogenden, die via centrale examencommissies in stilte de maatschappelijke ladder proberen op te klimmen. Daarom
eist C.D.S. een makkelijker vrijstellingssysteem en overstapmogelijkheden tussen
de verschillende onderwijstypes, waarvoor
over het algemeen trouwens alleen enkele
uitvoeringsbesluiten nodig zijn in het
licht van de bestaande wettelijke bepalingen .

Wie meer informatie wenst over de werkzaamheden, de organisatie en de activiteiten van C.D.S. of de pas verschenen
publicatie met de congresresoluties wil
bestellen Ca 40,- ) kan terecht bij C.D.S.
, Koning Albertlaan 214, 9000
GENT.
(290-0113475-06).

rAKO- - - - - - - - - - - - - - - - - - De afschaffing van
minimum basiscijfers
is de vierde maatrede! van het eerste luik.
De minimum basiseiïfers zijn een gegarandeerde minimum werkingstoelage om de vaste
kosten te dekken bvb voor de kandidaturen
is er gesteld dat men betoelaagd wordt
voor 95 studenten per georganiseerd jaar,
zêffs al zijn er minder studenten.
In de licenties is het studieaanbod meer ■
gediversifieerd, zodat de kostprijs van de
opleiding duurder is. .
Daarom heeft de wetgever in '71 beslist
dat de minimumbasiscijfers het dubbele zijr
van de kandidaturen,hetgeen een betoelaging voor min. 190 studenten per georganiseerd lic nci''-'?.ar betekent.
Voor.de onvolledige universitaire instellingen wordt het Minimumbasiscijfer opgehe
ven. In de toekomst zullen die instellinge
uitsluitend voor reëel fysische studenten
betoelaagd worden. Men heeft de minimumbasiscijfers opgeheven met de bedoeling
een financiële druk te leggen op de instellingen, die voor een studierichting
slechts een bepaald percentage studenten
(vb. 30%) van de voorziene minimumbasiscijfers behalen in de kandidaturen. Na
de overgangsregeling van 7 jaar zullen
die instellingen terugvallen (op in ons
voorbeid 30% van de toelage) berekend
volgens de minimumbasiscijfers. De instellingen zullen moeten komen tot een
rationalisatie waarbij ze enerzijds bepaalde studierichtingen afschaffen of
anderzijds een accent verschuiving doen.
vervolg laatste pag.
bovenaan

Omdat de lerarenopleiding abominabel is
werkt de aktiegroep kritisch onderwijs
(AKO) mee aan de organisatie van de jaarlijkse onderwijsdag. In de voormiddag
zijn er algemene inleidingen en forumgesprekken per onderwijsniveau (ook over
hoger sekundair) over de verschillende
vernieuwingsbewegingen aan de basis. In
de namiddag kan je dan terecht in een 15tal ateliers hierover. De bedoeling van c
de dag is kennis te méén met praktische
alternatieven over vernieuwing en demokratisering van het onderwijs. Meer info:
Ter Platen 26.
De dag gaat door op zaterdag 12 maart van
9.30u tot 18.00u, Blandijn.

rKWWET- - - - - - - - - - - - - - - De doelstellingen van de kritische werkgroep wetenschappen (KWWET) zijn o.a. de
relatie wetenschap-maatschappij grondig
te bekijken en daarbij zoveel mogelijk de
massa en de studenten te sensibiliseren.
Dit aan de hand van vormingen, filmavonden
etc. over de meest uiteenlopende wetenschappelijke onderwerpen.
Op 15 maart om 20.00u in De Brug zal Luk
Vanden Bossche spreken over de link informatika-privacy, een zeer aktueel onderwerp
waarvan velen het slachtoffer zijn.
Of we evolueren tot een schoolvoorbeeld
van een politiestaat of de burger zich wettelijk beschermd zal zien, is hier de vraag

Wie wil verifiëren of Achternbusch ze
inderdaad niet alle vijf heeft kan op
maandag om 20.30u 'Servus Bayern' en om
22.30u 'Der Komantsche' bewonderen. De
dag erna (15 maart) 20.30u 'Die atlantikschwimmer' (foto) en om 22.30u het aan te
raden 'Bierkampf' over een nul die een

VERVOLG
OPSOMER

politieuniform pikt en plots aanzien
krijgt bij de vlijtige Duitse bierzwelger
Tot slot 16 maart om 20.30u, 'Der Neger
Erwin' en om 22.30 'Das Letzte Loch'.

Met vijfde punt van het eerste luik bevat
de afschaffing van de toelagensupplementen
voor overtdllig personeel. Bij de totstandkoming van de financieringswet heeft
de wetgever een verhouding vastgesteld vooi
het onderwijzend en het wetenschappelijk
personeel t.o.v. het aantal studenten, de
omringingsgraad genoemd, die bepaald dater
bv. in de wetenschappen per 9 studenten
één lid van het onderwijzend personeel en
het wetenschappelijk personeel mag zijn.

Aan sommige universiteiten beschikte mer
over teveel personeel in verhouding met de
uitgevaardigde norm.
De wetgever heeft toen een overgangsregeling uitgewerkt zodat deze overtallige
personeelsleden toch in dienst konden
blijven, onder de voorwaarde dat ze niet
mochten vervangen worden. In casu vielen
de UFSIA en de RUG voor het vlaamse land
onder deze regeling. In de praktijk heeft
men echter gezien dat dit kader niet werd
afgebouwd. Daarom heeft de regering beslist dat de oorspronkelijke overgangsrege
ling dient gespreid te worden over een
termijn van 7 jaar. De RUG ontving in '82
een toelagesuopelement van 250 miljoen
frank en volgens het wettelijk voorziene
coëfficiënt zou in ‘83 ongeveer 17,8 miljoen worden ingeleverd ; maar zoals we
zullen zien in het voorgestelde saneringsplan heeft de RUG een andere technische
formule uitgewerkt om deze min-ontvanqsten
intern te verwerken.

Volledigheidshalve dienen nu nog 2 randmaatregelen te worden aangestipt.
Aan Waalse zijde is men via een handige omzeiling van de aeest van de wet erin geslaagd om de studenten die zich specialiseren in de geneeskunde te laten subsidiëren als regelmatig ingeschreven student.
Bij KB van '82 heeft de regering definitief deze mogelijkheid weggenoemn wat een
opbrengst betekend van 400 miljoen voor de
schatkist. De term is hier eiqenlijk niet
op zijn plaats, aangezien in het kader van
de gelijke behandeling van de universiteiten der beide landsgedeelten de Waalse
instellingen helemaal geen recht hadden op
deze betoelaging.

Tenslotte een maatregeld die enkel het
RUCA aanbelangt. Bij het ontstaan van het
RUCA is men professoren van instel!inqen
die in het RUCA versmolten zijn blijven
doorbetalen. In de pers heeft men daarover
geschreven dat sinds '65 proessoren betaald werden voor nooit gegeven lesuren.
Nu heeft de regering bepaald dat deze
mensen zullen bezoldigd worden volgens
reëel gepresteerde lesuren.
Het tweede luik bevat maatregelen die de
interne uitgavenstructuur van de universiteiten wijzigen.
Dat zien we volgende week.

(noot van de auteur)
Wegens aktuele gebeurtenissen werd een gekomprimeerde versie van de oorspronkelijke
uiteenzetting ter perse gedragen.
Ik excuseer me bij de heer Opsomer, dat
hij voor het afdrukken geen inzage gekregen heeft in deze verkor te versie.
Speciaal voor de geïnteresseerde student
zijn in extenso exemplaren beschikbaar in
het redaktielokaal, St-Pietersnieuwstraat
45.
W.N.

Voor wie hem gemist heeft toen het haar
rog voorbij de ogen hing, 'Easy Rider'
van Peter Fonda. Twee Hey-man!-hippies
verhandelen aan een flink van kluiten
voorziene burger een pakje cocaïne. Om
dat te vieren vlammen ze op de Harley
Davidson naar New Orleans. Onderweg gever
ze een knotsgekke advokaat, Jack Nicholson, de li ft van zijn leven.

Vanaf vrijdag 11 maart herneemt skoop
hit van het negende internationaal filmfestival gent, het sublieme 'de smaak
van water' van de nederalnders Orlow
Seunke. In een anti-naturalistische
kafkaiaanse stijl tekent Seunke de identiteitskrisis van een vastgeroeste burokraat van de sociale dienst. De droogstoppel wordt achtereenvolgens geconfronteerd met het onrijpe idealisme van een
jong stagair, de dood van de dorpsidioot
en vooral met een totaal verwaarloosd
meisje dat zich voor de buitenwereld
wegstopt in een kast.
De burokraat wil eindelijk eens iets goed;
doen in zijn leven, en zet zich met vol1“
overtuiging in voor haar. Hij zal vlug
merken dat in administratieve paperassenjungle het recht van de sterkste geldt en
humaniteit van generlei tel is.
De f ilm loopt op 11 maart om 22.30u, op
12, 13 en 17 maart om 20 en 22u. De rest
van de skoopweek (14,15 en 16 maart) is
opgevuld met de wansmaak van Beieren.De
andere film oraganiseert immers een retro
spectieve rond de Beiers cineast Herbert
Achternbusch. Deze schrijver-regisseur
die vond dat Fassbinder beter worsten zou
verkopen en Schlöndorff belichter had
moeten worden wil weg uit de rotstreek
Beieren waar zwijn Strauss de plak zwaait!
maar hij kan niet. 'Die streek die me ver
nietigd heeft maar waar ik bleef tot het
geschreven staat op haar gezicht'. Dixit
Achternbusch.

’t zal —’t Ivsv-worden
De verkiezingen voor de weinige plaatsen
in de Raad van Beheer en andere inspraakorganen zullen weldra onze blokvreugde
opvrolijken. Alle mogelijke allianties
worden reeds uitgedokterd en de resultaten zijn ... soms toch ... verrassend.
Neem nu 1t Zal.
"'t Zal is de vrijzinnige studentenorganisatie. Normaal gezien zou je daar mensen
van alle politieke strekkingen moeten
vinden, cn zou het de taak van 't Zal
moeten zijn de vrijzinnigheid te propageren. Volgens mij echter is 't Zal een
pseudo-intellectuele bende die zich beperkt tot "ludieke" acties om de mensen
te choqueren en niet consequent vrijzinnig optreden, zoals bv. onlangs nog bij
de P.K.- verkiezingen toen ze dezelfde
kandidaat steunden als C.D.S. (= de CVPstudenten)terwijl er een vrijzinnige liberale kandidate was. Je begrijpt dan
wel dat onze verhouding met 't Zal ietwat koeler is de laatste tijd." En of !
Althans, zo dacht C. Tillekaerts, exvoorzitter LVSV-G ent er anno 19 80 over.
Nu, 3 jaar later is één en ander veranderd. De nationale IVSV-voorzitter heeft
steun gezocht en gevonden bij zijn vrienden van 't ZAL. Een "vriendschap" zoals een ander, en de weg naar de raad
van beheer of misschien zelfs
... Verhofstadt is immers ook langs de Raad van
Beheer gepasseerd (1972, 788 stemmen) alvorens in het zaterdagavohdprogramma
van de BRT te belanden. Geef mij dan
maar de orangisten.
M.R.

Het drietal zal echter door de conservatieve zuiderlingen afgeknald worden.

flower
Vrijheid en lang haar was indertijd verboden. De muziek in o.a. van Bob Dylan
( 'I t's alright ma, I'm only dying') en
Steppenwolf, ook nog de Byrds, de Band,
en Jimmy Hendrix. Be sure to wear a
flower in your hair als je de deca binner
slentert.
PVDE
ps : op de bataviaavond, 16 maart, worder
er film van frans zwartjes vertoond.

pedagogiek_ _ _ , _ dies
Hierbij nodigen wij U vriéndelijk uit op
onze studienamiddag over :
1 LEVEN EN WONEN BINNEN EN BUITEN DÊ
INSTELLING . ’
Inhoud : Er is voor elke handicap een
boeiend onderwerp voorzien.
Begeleid kamerwonen voor sociaal verwaarloosden : hoe, wat, wanneer, wie ?
* Woonvormen voor licht en/of matig mentaal gehandicapten : mogelijkheden, realisaties, kansen.
Leefgroepsopbouw en activiteiten voor
zwaar mentaal gehandicapten : wat, waar,
waarom, hoe ?

* Is de zintuigelijk gehandicapte genoeg
gewapend om de valide maatschappij tegemoet te treden ?
* Zelfstandig woon-en leefvorm voor lichamelijk gehandicapten : realisaties, voor
bereiding en perspectieven.

tr wordt gestart in plenum, waarna de eigenlijke onderwerpen behandeld worden in
keuzegroepjes. Tussendoor is er een koffie
pauze voorzien, waarbij er gelegenheid is
rond te kuieren in de boekenstand. We ronden af met een plenum, die zorgt voor een
samenvatting en afronding van deze namiddag.

Dit alles gaat door op DONDERDAG 31 NAART
van 14u tot 17u in de Poel 7, 90GÜ GENT.
Deelnemingskosten bedragen 50 fr voor leden van de VBVO en 80 fr voor niet-leden.
Omwille van de vlotheid van de organisatie
zouden wij U willen vragen onderstaand
strookje ingevu
Omwille van de vlotheid van organisatie
zouden wij U willen vragen vooraf in te
schrijven . Schrijven naar VBVO Oost-Vlaanderen, Peperstraat, 35, 9000 Gent. Alle
studenten, geïnteresseerd in deze materie,
zijn van harte welkom.

Ter gelegenheid van de viering van haar
'Dies Natalis' heeft onze universiteit nog
maar eens haar trotse blik over de landsgrenzen heengeworpen op zoek naar vijf
prominenten. Dat ze het daarbij niet gela
ten heeft kon je zelf wel bedenken. Het
was eigenlijk de bedoeling om, eens de
begenadigden opgespoord en gesitueerd,
ze met een promotie tot doctores honoris
causa te vereren.
Verheug U nederigen i Want alle opsporings-, situerings- en vereringsinspanningen werden op 28 februari 1983 met de
volgende namen bekroond :
Prof. Dr. Jack H. Hale van de Brown University (Providence, Rhode Island, U.S.A.)
De specialiteit van Prof. Dr. Jack H.
Hale is toegepaste wiskunde, o.m. de bifurcatie theorie.
(opm.: de ’h * werd in zijn naam gevoegd
om het hakkelaars gemakkelijker te maken
□ r. Halfdan T. Nahler. Een Deen die het
eredoktoraat voor geneeskunde krijgt voor
zijn inzet in de bestrijding van de tuber
culose, o.a. in Fcuador en India.
Hij heeft ook al tal van publikaties over
epidemiologie en de kontrole van tuberculose op z'n aktief.
-Prof. Adrianus T. De Hoop. Doceert boven de Moerdijk, meer bepaald : Delft.
Hij gaat daar nu (hopelijk) terug met
een eredoktoraat toegepaste wetenschappen op zak.
Prof. Dr. Leo H. Klaassen (niet verwarren
met Jan ). Verbonden aan de Rotterdamse
Erasmus Universiteit en eerder een 'evergreen' in dit vak: hij werd reeds onderscheiden in Polen, Los Angeles, Cambridge (USA), New York, Poznan, Lodz,
enz., enz... en wel voor zijn onderzoek
in de ekonomische wetenschappen.
Is er eigenlijk wel een krisis ?
Prof. Dr. Gaston Mialaret van de Universi
teit van Caen wordt in Gent doctor honoris causa in de psychologische en pedagogische wetenschappen.
Zijn ere-lijst evenaart de Schamper-opper
vlakte.

ÏM0EDER.WAAR0M STUDEREN
r a d v e r t e n t ie

De tijden zijn veranderd : vroeger was een diploma een
eindpunt, nu wordt het een vertrekpunt, een toegangskaartje tot de kompetitie. André Bonte, de enige Belg die
zich fulltime zorgen maakt over de tewerkstellingskansen van jonge afgestudeerden, kijkt in de toekom st:
• « Hoe hoger de scholingsgraad, hoe makkelijker je werk
vindt. Het verwijt dat universiteiten werklozen kweken is
ongegrond.»
• « Probleemrichtingen zijn : (kunst-)geschiedenis, niet-westerse talen, politieke en sociale wetenschappen, biologie,

aardrijkskunde, geologie en lichamelijke opvoeding. »

• « Vrij gunstige richtingen zijn momenteel : toegepaste en
ekonomische wetenschappen, klassieke en romaanse filologie, wis- en natuurkunde, burgerlijk ingenieur en farmaceutische wetenschappen. »
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