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... van Kooten was in Gent, en Schamper 
is er reeds een tijdje. Dergelijke feno-
menen kunnen elkaar niet ontlopen. Een 
interview op pagina 4

is in dit rectoraat 
naars van 9 mei hun zetel 
leren. Enkele boven-, 
beschouwingen op pagina 3

Sinds 1960 bezit elke Belgische universi- 
teit een zogenaamde sociale sector. Het 
is een verzamelwoord voor een hele reeks 
diensten die het studeren financieel draag 
lijker moeten maken. Zo kennen we in Gent 
de restaurants, de sociale dienst, de ho-
mes, de jobdienst, de studentenarts, de 
kinderkribbe en nog enkele andere duwtjes 
in de studentenportemonnee. Op enkele 
eerder zeldzame uitzonderingen na, be-
schikken de instellingen van het niet-uni- 
versitair hoger onderwijs niet over een 
dergelijke sociale sector. Het is een on-
gelijkheid die reeds lang als een onrecht-
vaardigheid wordt aangevoeld. Het NUHO 
telt niet alleen meer studenten dan de uni 
versiteiten, de doorstroming van kinderen 
uit die categorieën van de bevolking die 
aan een dergelijke sociale sector het 
meest nood hebben, is er ook veel groter. 
Niet in het minst vanwege de veelal korte-
re studieduur en de lagere toegangsdrem-
pels. Bovendien blijkt uit onderzoeken 
dat de studiekosten aan NUHO-scholen hele-
maal niet beduidend lager zijn dan dezelf-
de kosten aan de universiteiten.

Redenen te over dus om ook aan de NUHO- 
studenten een gelijkaardige reeks diensten 
te verschaffen. "Nuho-univ: gelijk so-
ciaal statuut" is een slogan die reeds 
sinds jaren in studentenbetogingen meege-
dragen wordt; het is een wens die sinds 
een viertal legislaturen zelfs tot de vas-
te intenties van de regeringsverklaringen 
behoort.

2 X 7 5  m i l jo e n  !

A C H T E R S T A L L IG  L O O N

Verleden week werd de rijksuniversiteit 
van Gent door het arbeidshof veroordeeld 
tot de uitbetaling van achterstallig 
vakantiegeld aan zowat 3.500 personeels-
leden van het'akademisch ziekenhuis. 
Totaal bedrag van het nog uit te keren 
vakantiegeld : een slordige 150 miljoen 
( welisaar gerevalueerde ) belgische 
franken ! Je zou als juridisch adviseur 
voor minder kaal worden, geef toe.

Aanleiding van die uitspraak is een reeds 
jarenlang bestaande betwisting tussen het 
zogenaamd patrimoniumpersoneel van het AZ, 
bij monde van hun vakorganisaties, en de 
Raad van Beheer van de RUG.

Dit personeel, dat niet door het rijk maar 
uit het eigen vermogen van de universiteit 
wordt betaald ( loon, vakantiegeld,... ), 
ijvert reeds vanaf begin de jaren zeventig 
voor een gelijkschakeling, onder meer wat 
bezoldiging betreft, met het staatsperso- 
neel van de RUG. In 1975 keurde de toen-
malige Raad van Beheer die gelijkwaardig-
heid van het overheids- en het patrimonium-
personeel principieel zelfs goed. In prin-
cipe, want in de praktijk bleef de achter- 
uitstelling inzake vakantiegeld voortbe-
staan. Totdat de vakbond tegen de RU-Gent 
een proces inspande.

Op 23 mei 1980 stelde de arbeidsrechtbank 
de rijksuniversiteit in het ongelijk : 
de personeelsleden van het akademisch zie-
kenhuis die geen overheidsstatuut hebben, 
hebben recht op vakantiegeld zoals in de 
privé-sektor ( bedienden ).

De RUG ging tegen dit vonnis in hoger 
beroep omdat ze meende ( en misschien nog 
altijd meent ) dat het patrimoniumperso-
neel slecht het - geringere - vakantiegeld 
van de overheidssektor moet krijgèg.
Het arbeidshof bevestigde echter de beslis-
sing in eerste aanleg.

Tegen dit arrest van het arbeidshof is nu 
nog kassatie mogelijk ( op grond van een 
schending van de wet ).

Twee jaar geleden werden door de CCOD 
( christelijke centrale van openbare dien-
sten ) bij de inspektiedienst van het 
ministerie van Sociale Voorzorg eveneens 
een aantal klachten in dat verband inge-
diend. De stapel van de dossiers is op 
het ministerie ondertussen reeds 30x hoger 
dan ... je kiest maar. Daar wachtte men 
liever met de behandeling van die klach-
ten in de hoop dat de Raad van Beheer zelf 
met een oplossing voor de dag zou komen. 
Wie zingt ook weer : éénmaal trek je de 
konklusie, vriendschap is een illusie...

(FV)

CVP-senator De Bondt wil er met zijn wet-
gevend iniatief voor zorgen dat tegen '89 
alle discriminaties op dit gebied uit het 
land zouden verbannen zijn. In de finan-
ciële omkadering van zijn plannen laat hij 
zich leiden door drie beleidslijnen:"een 
stapsgewijze verhoging van de kredieten, 
een (gedeeltelijke) lastenverschuiving van 
de overheid naar de gezinnen toe en een 
meer selectieve aanwending van de ver-
schafte diensten".

"De stapsgewijze verhoging van de kredie-
ten" zou samenlopen met een door de rege-
ring uit te werken vijfjarenplan "tot de 
geleidelijke en wel overwogen uitbouw van 
de sociale sector in het NUHO". In '89 
zou er dan op de onderwijsbegroting ten 
minste 2.142 miljoen frank voor de sociale 
sectoren uitgetrokken worden, bijna drie 
maal meer dus dan de 750 miljoen die nu 
aan de universiteiten toegespeeld wordt.
Het is dit deel van het voorstel dat het 
meest fundamenteel van het vorige verschilt 
en er eigenlijk toe strekt om vijf jaar op 
voorhand reeds een deel van de begrotings-
wet van '89 te stemmen. Het is in elk 
geval een weinig gebruikelijk procédé waar-
van ook de geloofwaardigheid niet zo groot 
is als men bedenkt dat het onderwijsminis- 
terie een dergelijke budgetverhoging nu 
reeds onrealiseerbaar acht. Waarnemers 
vragen zich bovendien af of tijdens de vijf 
jaar durende "uitbouwfase" de kredieten 
wel even snel zullen stijgen als de kosten. 
Men mag immers niet vergeten dat gedurende 
deze "take-off'-përiode de veelal onbe-

VERKI EZI NGSPLAAG.
'Verkiezingen, ze zijn een zegen", dat is 
het leitmotiv van het borstbeeld "Het ge-
kregen paard" op pagina 3. Hoe ernstig 
dergelijke uitspraken wel te nemen zijn, 
dat weet men op de Sint-Kwintensberg 52 
beter dan waar ook ter wereld. Woonachtig 
daar is een Vlaams gezinnetje, volgens 
goede traditie samengesteld uit één man en 
één vrouw. De verkiezingsstijd die deze 
weken onze universiteit overvallen heeft, 
dreigt daar zware brokken in de echtelijke 
verstandhouding te maken. Overbuur van 
onze familie is immers Carl Defreyne, kan-
didaat voor de raad van beheer van de pro-
gressieve eenheidslijst. De knipoogjes 
die reeds sinds jaar en dag van raam tot 
raam uitgewisseld worden, hebben er voor 
gezorgd dat de vrouw haar hart aan Carl 
verpand heeft. Zij steunt hem, en moet 
van geen andere kandidaten weten. Dat ge-
beurt uiteraard niet met het instemmende 
geknik van haar echtgenoot-wederhelft.
Deze is in de tegenaanval gegaan, en steunt 
nu Christophe Snoeck, kandidaat voor de-
zelfde raad van beheer, maar dan gesteund 
door het "Liberaal Vlaams Studentenverbond" 
Resultaat: de ene helft van het appartement 
is volgeplakt met de witte en groengele 
affiches van Carl, terwijl de andere helft 
verduisterd wordt door de blauwwite van 
Christophe. Of het tot een echtscheiding 
komt, konden we ook in beter geïnformeerde 
middens niet vernemen. Hiervoor zal men 
moeten wachten op de uitslag!

(TB)

IN T KUC
Het katholiek universitair centrum (KUC) 
organiseert in eigen stadion een confron-
tatie tussen de verschillende kandidaten 
voor de komende verkiezingen van de raad 
van beheer. Programma's, gezichtjes en 
retorische bekwaamheden worden tegen el-
kaar afgewogen. Afspraak in de studenten-
parochie op 27 april om half negen. Adres: 
Kortrijksepoortstraat 254 in Gent.

staande infrastructuur zal moeten gefinan-
cierd worden. De kosten tijdens de aan-
loopperiode zouden dus best wel eens hoger 
kunnen oplopen dan de kosten tijdens de 
werkingsperiode.
Wat voor de NUHO-studenten wel minder aan-
genaam zal overkomen is het "lastenver- 
schuivingsluik" binnen de Bondt’s plannen. 
Het voorstel wil de inschrijvingsgelden 
binnen het NUHO van het lange type (4 jaar) 
optrekken tot universitair niveau. 10.000 
fr. voor niet beursgerechtigden dus. Ook 
voor het NUHO van het korte type (2 of 3 
jaar) zou een dergelijke maatregel van 
kracht worden, tenzij,zegt de wet, een 

koninklijk besluit er anders over beslist. 
Veel NUHO-studenten vragen zich dan ook af 
hoe dit voorstel democratiserend kan wer-
ken "als we toch een deel zelf moeten be-
talen" .

Het derde financieringsmechanisme dat De 
uBondt wil aanwenden is de "selectievere 
aanwending" van de verschafte diensten.
Wat hiermee bedoelt wordt blijft in de 
tekst heel vaag, maar de toelichting die 
de indiener hierover aan de "Vlaamse in-
teruniversitaire raad" (VLIR) verschafte, 
kan toch wat licht in de duisternis wer-
pen. De Bondt is namelijk helemaal geen 
tegenstander van het selectief openstellen 
van sommige diensten voor minderbegoeden. 
Ook een prijzendifferentiëring volgens so-
ciale afkomst acht De Bondt niet uit den 
boze.
VVS-Studentenvakbeweging noemt zoiets "het 
herinvoeren van de staat van behoefte waar-
door men enkel aan een groepje gestigmati-
seerde paria's de diensten gunt waarop alle 
studenten recht hebben". Herverdeling, 
vindt VVS, moet langs de fiscale weg of 
langs de inkomenstransferten gebeuren, niet 
bij de aanbieding van de diensten.

Het voorstel De Bondt voert ook nog andere 
nieuwigheden in: voortaan zijn zowel de uni-
versiteiten als de NUHO-instel1ingen ver-
plicht minimum 20 % van de opbrengst van 
hun inschrijvingsgelden aan de opbouw en de 
werking van hun sociale sector te spenderen. 
Probleem hierbij is dat nagenoeg alle uni-
versiteiten reeds een deel van hun inschrij-
vingsgelden voor dit doel laten afvloeien, 
wat betekent dat zij in toekomst zullen ge-
noodzaakt zijn nog meer dan één vijfde te 
laten afvloeien opdat het budget van hun so-
ciale sectoren niet zou verlagen.
Bijkomende innovatie is het feit dat de in-
ventaris van de ter beschikking te stellen 
diensten niet meer door de wet bepaald wordt 
In de wet van 1960, die dit voorstel wil 
wijzigen, wordt een opsomming gegeven van 
wat een sociale sector verplicht moet behel-
zen. Vermeld worden: de sociale dienst, 
de oriënteringsdiensten (in Gent: de dienst 
voor studieadvies), de restaurants en de 
homes. Voortaan wil De Bondt deze inventa-
ris laten vaststellen bij Koninklijk Besluit 
wat betekent dat er veel sneller en makke-
lijker wijzigingen kunnen aangebracht worden 
Deze maatregel zou er tevens kunnen voor 
zorgen dat bepaalde diensten die nu betoe-
laagd worden, maar niet in de wet voorzien 
zijn, kunnen afgeschaft worden. In Gent 
behoren de dienst studentenactiviteiten, de 
kinderkribbe en het PAS tot deze categorie. 
Of zij zullen voortbestaan, zal in de toe-
komst van de welwillendheid van de regering 
afhangen.
Wat in Wallonië nog enige opschudding kan 
veroorzaken, is de invoering van de notie 
"financierbare studenten" in de subsidië- 
ringskriteria van de sociale sectoren. Tot 
op heden worden de toelagen bepaald in func-
tie van het aantal ingeschreven studenten.
De "financierbare student" is een technische 
variant van het normale soort. Probleem 
voor de Walen hierbij is dat gezien het gro-
te aantal vreemde studenten die hun univer-
siteiten herbergen, het aandeel van de finan 
cierbare studenten in de totale studenten-
bevolking een stuk kleiner is dan in Vlaan-
deren. Per gebruiker zullen hun subsidies 
dus kleiner zijn, hun sociale sectoren on-
leefbaarder.
Het grote probleem blijft echter hoe al die 
tientallen, over het hele land verspreide 
en vaak niet meer dan een 500 studeten te l-
lende NUHO-schooltjes in staat zullen zijn 
om een sociale sector uit te grond te stam-
pen die qua aanbod en leefbaarheid ook maar 
enigszins met de universitaire sociale sec-
toren zullen te vergelijken vallen. Zelfs 
indien het bij "elk nuhootje zijn restootjé

(Vervolg op de laatste pagina,
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B E Z U IN IG IN G C Y C L O O N
In de schaduw van de "Gtote koppen" of 
zeggen we beter de "Dikke nekken" kunnen 
de bewuste studenten op 9 mei ook kandi-
daten voor de faculteitsraad aanduiden om 
deze mensen dan een jaar met dossiers op 
te zadelen waar ze dikwijls pas na een 
aantal maanden één jota van snappen. Het 
gevolg is natuurlijk dat verkozen studen-
ten "vertegenwoordigers" het al vlug voor 
bekeken houden en hun tijd niet meer aan 
de F.R. besteden. Dit is nochtans spijtig 
want in tegenstelling tot de raad van 
beheer kunnen studenten een ietsiepietsie 
meer het beleid bepalen, vooral als het 
op eigen belangen aankomt.

Maar terzake. Wij zouden het spijtig moest 
door het gewriemel rond de raad van beheer 
en de bomenvellende affiche- en pamfletten-
slag van de rijke kandidaten de aandacht 
verslappen voor de verkiezingen van de 
faculteitsraad. Vooral omdat dit orgaan 
wel dichter bij de student staat en dik-
wijls voor de student van een bepaalde 
faculteit betekenisvolle en specifieke za-
ken erdoor maalt die de kouwe kleren van 
de student wél raken.
Om eenbetere kijk te krijgen vooral op de 
praktijk van een faculteitsraad, spraken 
wij met Wouter Dambre die twee jaar in de 
faculteitsraad van de Blandijn heeft geze-
ten. De vraag is natuurlijk in hoeverre 
de Blandijn representatief is voor de an-
dere faculteitsraden op de univ. Een weer-
gave van het gesprek, boeiende en morali-
serende lectuur voor studenten en niet in 
het minst voor de huidige kandidaten voor 
de F.R.

In de F.R. van de Blandijn zitten 7 Studen-
ten tegenover alle proffen die zichzelf 
vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er 4

A.T.P.-ers en enkele assistenten. Het komt 
erop neer dat die 7 studenten _+ 200 con-
fraters vertegenwoordigen. Pariteit is an-
ders zouden wij zo zeggen, maar dat neemt 
niet weg dat we moeten gebruik maken van 
de mogelijkheden die we nu reeds hebben 
om vanuit die positie te streven naar een 
recjtvaardiger toestand. Wouter drukt er 
dan ook op dat de mensen die verkozen wor-
den in blok moeten optreden zodat de ande-
re leden van de F.R. met hen als 1 eens-
gezinde groep moeten rekening houden. Op 
die manier is het dan mogelijk in samen-
werking met de "progressieve" proffen op 
de Blandijn nog wel een aantal zaken voor 
de studenten erdoor te krijgen of beter 
nog, een aantal zaken tegen te houden.

Het is eigenlijk een kwestie van geven en 
nemen geworden. Men mag wel spreken van 
"geworden" want in het begin van de ambts-
periode (of hoe noem je dat eigenlijk) van 
onze bewuste student werd er een nogal ra- 
dikale politiek gevoerd door de studenten 
vooral als het om benoemingen ging. Benoe-
mingen vormen daarbij één van de belang-
rijkste onderdelen waar de F.R. zich mee 
bezighoudt. Bij elke benoeming werd er 
systematisch 'tegen' gestemd zodat er nogal 
wat reaktie kwam van de zgn. "linkse" 
krachten van het professorenkorps. En op 
dat vlak ligt nu het "geven" van de stu-
denten. Bewust van het gewicht van be- 
noemingsbeslissingen, van het feit dat 
benoemingen praktisch onherroepelijk zijn 
en daarbij, eenmaal goedgekeurd op de F.R., 
ook door de R.v.B. komen, gingen de stu-
denten toch een genuanceerder standpunt 
innemen met in het achterhoofd natuurlijk 
de tegemoetkomingen van de progressieve 
professoren aan de studentenbelangen.

Een ander aspect waarover een F.R. zoal 
handelt (op de Blandijn dan toch) is de 
programmahervorming van de verschillende 
secties. Hier zien we een heen en weer ge-
schuif tussen de F.R. en de verschillende 
onderwijscommissies. Het spreekt vanzelf 
dat in de onderwijscommissies, waar de stu-
denten sterk hun stempel op de besluiten 
kunnen drukken, er nog al eens beslissin-
gen worden getroffen, specifiek gaat het 
dan over het bijpassen of aftrekken van u- 
ren van één of andere prof en dito vak, 
die rechtstreeks met de punt van de schoe 
tegen de schenen van de proffen schoppen.

Zeker van belang voor de Blandijn zijn 
de discussies rond het agregaat. Het soms 
stuntelig optreden van proffen voor de 
auditoria is een mooi bewijs dat er iets 
schort aan de pedagogiek van onze dier-
bare ex-catheders. Men is al jaren bezig 
de agregatie te hervormen. In plaats van 
10 stage-lessen voor één of andere klas 
is er sprake van de kand.-agregaat een 
hele week lang aan het humaniora-leven te 
laten deelnemen. De discussie is al lang 

geopend en dat is juist het probleem voor
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Wee, lezer, deze keer eens geen woeste uit-
val tegen de Gentse rechtsfaculteit, haar 
professoren, assistenten, studenten of fa- 
culteitskringen, maar een openlijke aan-
klacht door een student die het uitzuigings- 
proces dat men van hogerhand voert méér dan 
moe is.

Inderdaad ! Na het ontfutselen door de Raad 
van Beheer van de gedurende jaren opge-
spaarde reserve en het afvloeien van tal-
loze OP- en WP- functionarissen die niet 
vervangen werden, dreigt een nieuw gevaar 
voor de faculteit, met name de algemene nor-
men die de regeringscommissaris opstelde 
voor het uitvoeren van het saneringsplan en 
waardoor de afdeling rechten en S.S.W. als 
onderbezet departement, andermaal een di-
rect hit zou te incasseren krijgen.

Over dit saneringsplan moesten alle facul-
teiten hun advies geven, hetgeen onze Raad 
dan maar deed op de buitengewone vergade-
ring van 12 april jl.

Bij de aanvang van de faculteitsraad gaf 
de vertegenwoordiger van de faculteit in de 
Raad van Beheer, prof. SENELLE, een over-
zicht van de feiten. Aan de basis van de 
problemen lag o.m. de mogelijkheid die de 
Staat vroeger aan de R.U.G. had gegeven om 
bijkomend administratief en technisch perso-
neel (A.T.P.) in dienst te nemen. Toen de 
universiteit (als geheel) hierin wat al te 
ijverig te werk ging, draaide Onderwijs 
plotseling de geldkraan dicht zodat er na-
dien problemen kwamen met de betaling. Het 
gecumuleerd deficit van 187 miljoen dat 
hieruit voortvloeide kon weggewerkt worden 
door uit het reservefonds van de R.U.G. te 
gaan putten.

Bleven we met een overschot aan A.T.P. , 
dat veel geld kostte (vooral de overbezette 
rectoraatsdiensten) en waarop de Staat wil-
de besparen. Bovendien achtte men het ook 
nog nodig te gaan besnoeien op O.P. en W.P. 
(totaal bestand : 1200.m.n. ong. 400 O.P. 
en 800 W.P.), in de zin dat de beide cate-
gorieën 10% moest afvloeien op het totaal 
welteverstaan, want wat men er niet bij ver-
telde was welke verdeelsleutel men zou ge-
bruiken. Dit resultaat moest tussen nu en 
1989 bereikt worden.

studenten die slechts 2 jaar in de F.R. 
zetelen en naast hun lijfblokwerk ook 
nog dossiers zouden moeten kennen die 
steeds in volume stijgen. Daarbij, na 10 
jaar discussie zijn zelfs proffen beter op 
de hoogte van de problematiek.
En dan zijn er de toelagen. Tot dit jaar 
kon een licentie-student voor reizen i.v.m 
zijn thesisonderwerp een toelage krijgen 
mits natuurlijk de mogelijkheid ervan te 
kennen en de juiste weg te weten. Maar 
kom, je bent Belg of je bent het niet. En 
dan komen de besparingen op de proppen en 
waar kan er beter op gespaard worden dan 
op de kleine uitgaven, vele kleintjes,hé...

Er werd een commissie rond dit onderwerp 
opgericht waar 1 student lid van was .
De .Commissie besliste met 4 unanieme stem-
men, de student was er niet (niet dat hij 
veel had kunnen doen, maar toch...) en de 
toelagen werden afgeschaft. Zelfs op de 
algemene vergadering was er slechts 1 stu-
dent aanwezig. Die heeft zich geroerd, en 
het compromis, min of meer, was dat de de- 
kaan een brief zou schrijven aan de prof-
fen om te zorgen dat de studenten zo weinig 
mogelijk moeten reizen. Leve het ingekrom-
pen en bekrompen (?) wetenschappelijk on-
derzoek !
Dit bewijst echter ook dat men wel zijn 
stem kon laten horen via de F.R., maar 
daarvoor is het volgens Dambre, belangrijk 
om te laten zien aan de proffen dat men 
eensgezind is. Een pleidooi tegen het ab-
sentéisme, dus, maar is dat ook geen Bel-
gische kwaal ?
Ten slotte nog iets over het contact met de 
basis, comme on dit. Wouter Dambre denkt 
namelijk aan een soort parlement dat zou 
vergaderen vóór elke F.R.-vergadering met 
vertegenwoordigers van alle kringen en 
werkgroepen van de faculteit. Laat ons 
echter geen illusies koesteren. Het bilan 
van 2 jaar F.R. voor studenten is het vol-
gende : 1 voorstel werd ingediend over het 
verkeersvrij maken van de straat langs de 
Blandijn vanwege het storend lawaai in som-
mige seminaries. Op 2 februari leek men er 
aardig in geslaagd, maar het was niet voor 
lang. Verden werden er 2 moties ingediend. 
Tot daar de geplogenheden van de vorige 2 
jaar. Er is echter hoop, lees hiervoor een 
artikel over de kandidaten van de Blandijn 
van de progressieve lijst.

Waar dit voor de overbezette_faculteiten 
niet eens zo'n grote aderlating zou zijn 
komen de onderbezette faculteiten bedrogen 
uit. En als men van onderbezette faculteiten 
spreekt, bij t de rechtsfaculteit de spits 
af : volgens een berekening van het semina-
rie Pers- en Communicatiewetenschappen (een 
sectie die door de voorgestelde maatregelen 
extra bedreigd wordt) telt onze faculteit 
een tekort van ongeveer 15% aan professoren 
en heeft ze 10% assistenten te weinig om 
aan de studenten een behoorlijke begeleiding 
te geven. De gevolgen hiervan blijven uiter-
aard niet uit : praktische oefeningen welke 
op het programma staan worden zodoende niet 
gegeven, de docenten geraken overbelast en 
moeten beroep doen op personeel dat ze uit 
hun eigen zak moeten betalen, sommige dien-
sten zijn meestal gesloten wegens gebrek 
aan assistent of vooral wegens afwezigheid 
van A.T.P., iets waaronder voornamelijk de 
ganse sector publiek recht lijdt, enz. Het 
gebrek aan assistenten en personeel is uit-
eindelijk een steek die aan de studenten toe 
-gebracht wordt, daar hun opleiding hier al-
leen maar onder kan leiden.

En wat behelzen nu eigenlijk die fameuze 
maatregelen ?

Voor het O.P. (de proffen) zou men een lijst 
willen opstellen van mensen die tussen dit 
en 1989 zouden verdwijnen en vervangen wor-
den door anderen (O.P. of W.P.) die nu reeds 
op de unief aanwezig zijn; geassocieerde 
docenten zouden niet vervangen mogen worden, 
zelfs niet als ze ingevolge een opvolging 
tot docent of hoogleraar zouden worden be-
noemd; part-times zouden niet mogen vervan-
gen worden tenzij door reeds full-time be-
noemde professoren; splitsing van leerpak-
ketten zou bij opvolging niet meer mogen 
tenzij bij rechtstreekse toewijzing; déchar- 
ges met financiële weerslag zouden (uiter-
aard) verboden zijn en programma's of pro- 
grammawijzigingen met rechtstreekse finan-
ciële weerslag zouden niet gegeven mogen 
worden. Om nog maar de voornaamste te noe-
men.

Wat hieruit zou voortvloeien voor onze fa-
culteit doet de haren ten berge rijzen. De 
fameuze lijst is een eerste gruwel, want ze 
houdt geen rekening met onvoorziene omstan-
digheden. De niet-vervanging van geasso-
cieerden en de aanzienlijke beperking in de 
benoeming van O.P. dikken uiteraard de 15% 
bij het O.P. tekort nog wat aan. Het min of 
meer gedwongen karakter van de uitbreiding 
van opdrachten ingevolge opvolging en de 
onmogelijkheid om zich bij overbelasting 
van een aantal vakken te ontdoen maken het 
voor de proffen niet alleen onmogelijk om 
nog langer behoorlijk les te geven, uiter-
aard weten ze ook op het examen niet waar 
eerst naar kijken, raken ze overbelast,
, worden ze de gehele zaak stilaan beu..• 
en hebben uiteindelijk iets nodig om zich 

op af te reageren.

Om met de deur in huis te vallen: Zaman is 
3en van de betere vlaamse films van pakweg de 
laatste 10 a 20 jaar . Na de flop met 'Hel-

legat' besloot de regisseur P. Le Bon het 
aens te gaan proberen in het politiegenre. 
let resultaat is zowaar een vlotte politie- 
-riller met leuke plot, goede dialogen, aar-
dige vertolkingen , sfeer en tempo. Een da-
verende B-film waaruit blijkt dat de opspo- 
ringsbrigade bestaat uit mensen met een gezf 
hond en afbetalingen. Mensen die eens dronken 
kunnen zijn, klop krijgen, de verjaardag van 
hun zoon vergeten of honger hebben.
Agenten die kleine vissen inpikken omdat de 
grote te groot zijn, agenten die wel een 
dienstrevolver en vakkennis hebben, maar 
daarom nog geen James Bond zijn.
Zaman is voor de pakkemannan in uniform be-
tere publiciteit dan 10 jaar lang affiches 
verspreiden van ' de agent uw vriend.'
Het verhaal : inspekteur Zaman is een van de 
gevestigde waarden binnen de opsporingsbri- 
gade. Hij klopt steeds zijn uren, kent het 
milieu als zijn broekszak en vooral hij 
heeft ervaring.
Nu ziet Zaman er ondanks zijn exotische vi-
riele naam niet bepaald atletisch uit. Een 
bierbuikje, niet te groot, kalend aan de 
kruin, een snor, en proberend het roken af 1b 
leren, kortom de vaderfiguur die 's avonds 
zijn krant leest of met de pint voor de buis 

snurkend onderuit gaat.

De verstandige lezer heeft al vlug door 
wie (zoals steeds) de uitverkorene zal 
zijn om de rol van zwart schaap te gaan 
spelen. En wat betreft de onmogelijkheid 
tot programmaherziening, noodzaken van pe-
dagogische aard en bestaande onvolkomenhe-
den lapt men natuurlijk dapper aan z'n 
laarzen.

Wat betreft het W.P. dan, daarover heeft 
onze faculteitsraad het al lange tijd ge-
had. De daaruit voor de studenten voort-
vloeiende problemen (gebrek aan praktische 
oefeningen of op z'n minst gebreken in de 
coördinatie ervan, gebrek aan begeleiding 
voor bestaande problemen, enz...) worden 
des te duidelijker geïllustreerd door een 
artikel dat de studiecommissaris van de 
eerste kan. in het laatste "Balanske' 
schreef. Zo is er sprake van een lijst met 
toekomstig-vacante-en-niet-meer-op-te-vul- 
len mandaten voorgesteld, moeten alle 
nieuwe benoemingen een maand uitgesteld 
worden, zou geen W.P. mogen worden aange-
steld gedurende de periode dat een opvol- 
gingsprocedure voor één of andere reden 
van de universiteit verdwenen prof hangen-
de is,enz. Gevolgen voor onze faculteit 
van zo'n regeling : het tekort van 10% dat 
nu reeds bestaat, wordt aangedikt. Wie 
betaalt het gelag ? Ook hier wordt de stu-
dent een gedwongen vrijwilliger.

En tenslotte wat betreft het A.T.P., om 
wie het toch allemaal begonnen is. Waar 
bij proffen en assistenten een afvloeiing 
van 10% vereist is, (en wil opmerken dat, 
in acht genomen die percentages, de rechts 
faculteit reeds ruimschoots voldaan heeft 
aan haar verplichtingen) Zouden bij het 
administratief en technisch personeel een 
stuk méér zullen zijn. Ook hier betalen 
de onderbezette faculteiten het gelag.
Dat de seminaries gesloten blijven of 
zonder bewaking (gevolg : diefstal van 
boeken of materiaal), zal een zorg zijn.
Ook hier krijgt uiteindelijk de student 
d e meeste klappen.
In het licht van al het voorgaande werd 

door de faculteitsraad van de rechten ui-
teraard een negatief advies gegeven over 
de voorstellen van de regeringscommissaris, 
welke notabene een te nemen of te laten 
oplossingen waren (geen uitzonderingen mo-
gelijk !).

Maar wat zal de Raad van Beheer doen ? Houdt 
men rekening met de situatie van de rechten 
of krijgen we een coalitie van de overbe-
zette tegen de onderbezette faculteiten ? 
Jammer genoeg is de laatste mogelijkheid 
de meest realistische.

In afwachting heerst in de Universiteits- 
straat op zowat alle diensten een crisis-
sfeer. Niemand spreekt over de problemen, 
maar iemand die goed kijkt en luistert, 
merkt dat men 's nachts lang niet even goed 
slaapt, en afwacht... .

S.W.

Zaman is aan ook vader, en hier wringt de 
eerste schoen, of zoals zijn vrouw zegt:1 
Zaman, jongen , gij zijt met het werk ge-
trouwd'. Zij leidt dan ook een van hem onaf-
hankelijk leven.

Zijn zoon ziet hij op de meest onmogelijke 
uren en tot kommunikatie komt het pas als 
de kleine mee gaat jagen . Toch neemt de 
jongen het zijn vader niet kwalijk: vader is 
agent en beschermt de gemeenschap.
Zijn dochter uit zijn eerste huwelijk is eer 
ander paar mouwen. 19, blond, mooi en verre 
van alleen . Zij papt aan met de gigolo-ei- 
genaar van een reeks dancings. Die kerel 
geeft haar een job: in een discotent voor 
elite coktails serveren, de tieten bloot.

De vader in Zaman komt boven maar dochter-
lief heeft lak aan moraal: 'Ik verdien hier 
meer dan gij in een ganse maand.'
Doek, en Zaman af.
Loopt het privé mank, ook beroepshalve drei-
gen er onweerswolken. Eerst is er zijn nieu-
we kompagnon, een groentje dat de ene misser 
na de andere maakt en Zaman is nu niet be-
paald het type om schoolmeesterachtig veel 
uitleg te geven . De nieuwe teamgenoot ziet 
dus zijn idealisme geweld aangedaan. Boven-
dien stoot Zaman op een erg duistere kon- 
nektie. Een kwalijk riekend zaakje dat erg 
laag bij de grond begint (een kontainer- 
diefstal) maar dat wel erg hoog eindigt: 
korruptie op hoog nivo.
Als zijn dochter indirekt met de zaak te 
maken krijgt, de kommissaris water en bloed 
zweet, de kompagnon een kogel in de zijde 
krijgt en zijn vriendinnetje met een mes 
bewerkt wordt, is voor Zaman de leut eraf. 
Hij heeft er genoeg van alleen de kleine 
vissen te klissen en van de grote af te 
blijven. Maar hij ondervindt dat de grote 
erg groot zijn...  (pvDE)

(JA)



Verkiezingen zijn een zegen ! Waarover wil 
je bij de liefde gods schrijven als er geen 
verkiezingen zouden zijn op 9 mei voor de 
raad van beheer.
Een bloemlezing : laten we maar meteen 
zeggen dat Brigitte Caura uit de genees-
kunde gekozen zal worden om haar figuur.

Net als Ann Tytgadt bij de vorige verkie-
zingen, het arme wicht haalde genoeg stem-
men uit de andere faculteiten, ook al had-
den die haar niet eens gezien, maar als 
enige dame tussen de kandidaten’deed haar 
naam zo, zo... hoe zou ik het zeggen.

We hadden na de verkiezingen in '81 een 
groepsinterview van een vier uur waarin 
Ann (het klinkt zo, zo... zeg nu zelf), 
erin slaagde om één opmerking te formule-
ren. De andere drie uur en negenenvijftig 
minuten bleef ze zo,... zo, vrouwelijk !
Dat is het woord.
Goed gezien van geneeskundestudente 
Brigitte Caura. Dat voordeel heeft Koen 
Ingels bijvoorbeeld niet, maar die is dan 
weer massalistisch gesteund door de genees- 
kundekring. Koen ingels laat zich affiche-
ren achter een volledig uitgerust buro op 
de binnenkoer van het rectoraat. Nu nog 
binnengeraken. Maar nogmaals, tegen de 
programmapunten van Brigitte Caura... geen 
sinecure.
Dat probleem heeft Carl Defre yne niet als 
enige kandidaat van de psychologie, 'ze 
willen zelfs mijn affiches niet aftrekken', 
aldus een ontgoochelde Defreyne. Wie behang- 
plannen heeft : één adres : St.Kwintensberg 
73.
Eén fan heeft hij al, de ex-kandidaat Jean 
Louis Herrier, heerlijke franse naam, de 
croissants knisperen bij het meer en 
Brigitte Caura passeert terwijl...
Sorry.
Jean Louis Herrier dus, was eigenlijk maar 
een vogelschrik. Hij kwam op -en ging af-
in de landbouw nadat men bij de 
progressieve eenheidslijst te weten was ge-
komen dat Miguel Stevens zich geen kandidaat 
zou stellen als er zich een andere kandidaat 
uit de landbouw! zou inschrijven.
Jean Louis dus met een duwtje in de rug naar 
het rectoraat, maar Stevens kwam op zijn 
woorden blijkbaar terug want hij schreef 
zich ook in.
Jean Louis Herrier ziet het nu niet zo 
zitten tegen Stevens en wil geen kandidaat 
meer zijn. Daarom roept hij alle dierenartse 
op om-op psycholoog Defreyne te stemmen.

Snaptu ? Beestig, die psychologen.
Nu wil Miguel Stevens uit de diergeneeskunde 
eigenlijk ook niet zo gerust zijn want in 
zijn kring zien sommige individuen hem 
liever komen, dan gaan zonder dat ze weten 
waar naartoe. Want Stevens neemt geen blad 
voor de mond, een man naar ons hart eigen-
lijk vanaf de avond dat hij de redactie 
kwam voorstellen eens met hem mee te gaan 
om gedurende een dag het leven van de 
diergeneeskundestudent mee te beleven, en 
es te zien 'hoe we daar in die koebeesten 
frutselen', en dèèr over te schrijven in 
plaats van dat eeuwig stokvuur tegen het 
faculteitenkonvent.
Miguel Stevens is trouwens voorzitter van 
dat faculteitenkonvent. Of was ? In ieder 
geval wil hij uit de voorzitterszetel nu 
de algemene vergadering hem niet wou steu-
nen in zijn kandidatuur voor de raad van 
beheer. De voorzitter afgeschoten. En wij 
al een heel eind opgeschoten.
Op diezelfde vergadering ging ook hoofdgaai 
Ossieur de pan in. Stanislas Ossieur, heer-
lijke naam, moeder Walesa zet een twaalfde 
dochter op de wereld -die trouwens onmid- 
dellijk ondervraagd wordt- terwijl de 
tanks door de straten rollen en schamper 
clandestien uitgedeeld...
Sorry.

Ossieur dus zit al in de raad van beheer 
maar wil daar gerust nog twee jaar blijven 
zitten. Veel werk heb je d'er niet aan.
In 1981 stelde hij zich kandidaat met de 
volgende programmapunten (we citeren 
letterlijk uit een interview) ;
') de kat uit de boom kijken
2) de continuïteit verzekeren
3) de dossiers bijhouden.
Schamper ging plat voor zoveel initiatief 
en inspiratie. Ook zeer enthousiast zijn 
ze in de tandheelkunde waar Ossieur wel 
beloofde fondsen te vragen voor materiaal 
zoals tandprothesen en vullingen (enfin, 
bijzaak eigenlijk voor tandartsen, maar 
kom, het diploma dient gevuld), maar dat 
zolang uitstelde tot hij het zelf vergat.

Met de verkiezingen in zicht heeft een zopas 
toegezegd er wel nog een paar brieven aan te 
willen wijden, maar voor de tandheelkunde 
begint de tijd te dringen. Ossieur is 
uitgenodigd voor een gratis behandeling, 
spijtig genoeg zonder plombagemateriaaï 
of verdoving (want daar is geen geld meer 
voor, oeps, vergeten mijnheer Ossieur).

num erus
V E E A R T S E N

Ossieur zonder steun. Ossieur zonder pam-
fletten of affiches steekt schril af tegen 
studiegenoot en tegenstander Christophe 
Snoeck.
Het worden drukke dagen voor Snoeck die 
ook nog eens opkomt bij de gentse gemeen-
teraadsverkiezingen op de PVV-lijst.

Schamper schreef dat vroeger 'T Zal Wel 
Gaan (een taalminnend studentengenootschap) 
weigerde een liberale kandidaat te steunen 
en dat ze dat nu wel doen. Een opmerkelijke 
ommezwaai vonden we dat.
Lap, stencil van Snoeck : manipulaties en 
links geloei noemt Snoeck dat. Gegniffel 
op de redactie waar we de schrijver van 
het artikel, Mare Rogiers, zuurstof 
moesten toedienen. Rogiers, als uitgespro-
ken niet linkse symphatisant, nooit een 
stoel gevonden groot genoeg om dat achter 
weg te steken, is langzaam aan het bijkomen

Lap, stencil van Snoeck : de andere bevui-
len de universitaire gebouwen, en hij komt 
op voor het universitair personeel.
We durven al niet meer het tegendeel 
beweren wat schamper is -volgens alweer 
een ander pamflet- 'caricistisch'. Algemene 
verwarring op de redactie die er Van Daele 
bijhaalt maar het woord niet terugvindt. 
Caritatief, caricaturaal, charismatisch ? 
Stencillen kan hij wel, maar schrijven wil 
nog een beetje moeilijk zijn.
Niet om malen, affiches plakken met honder-
den. In de blandijn in één lokaal maar 
liefst 32 stuks van Snoeck in het Aquarium, 
natuurlijk, waar anders.
Genoeg poen achter zich om de wereld kapot 
te stencillen en te plakken tot een vaag 
blauwe brij om het Grote Programmapunt 
duidelijk te stellen : een Einde stellen 
aan de Verpolitisering. Dat hij -alweer in 
een pamflet- alle linkse VVS-ers 'Moskuuse 
en Pekinese revolutionaire missiepaters' 
noemt is maar een zijsprongetje.

De diergeneeskunde 'kampt' met een 
overpupulatie Nederlanders zegt men 
ons vanuit de diergeneeskundige faculteit 
en, zoals we vroeger in schamper schreven, 
komt dat vooral omdat men in Utrecht, de 
enige nederlandse unief waar veeartsenij 
onderwezen wordt een ijzeren numerus 
clausus hanteert. Wie uit de boot valt 
gaat soms naar Antwerpen, en moet dan 
wel de doctoraten in Gent volgen omdat 
Antwerpen enkel kandidaturen organiseert 
en Utrecht categoriek weigert na de eer-
ste jaren de 'Belgische' Nederlanders 
te aanvaarden.

Het ijzeren corset van de numerus clausus 
z~u in gevaar kunnen komen. Een aantal 
opmerkingen dringen zich op.
Ten eerste kan men in Utrecht niet zomaar 
de wezen afsnijden voor studenten die in 
België een kandidaatsdiploma hebben be-
haald, daar staan europese conventies 
borg voor. Utrecht strubbelt wel. tegen 
maar na een beetje trommelen op de juiste 
deuren in Leiden (ministeries bijvoor-
beeld) moet men de 'Belgische' Nederlan-
der wel toelaten.
Ten tweede ligt één van de oorzaken van 
gans deze affaire in het kleine RUCA 
dat wel de kandidaturen organiseert maar 
d e doctoraten moet overlaten aan grote 
broer Gent. Het aantal buitenlanders aan 
het RUCA loopt alle normale proporties 
te buiten, zodat we sterk de indruk krij-
gen dat Antwerpen sterk, en graag, recru- 
teert in het buitenland om de eigen 
goedkope kandidaturen te organiseren, 
maar de duurdere doctoraten met plezier 
afschuift op Gent.
Ten derde is men in het Gentse rectoraat 
allesbehalve misnoegd om de Nederlanders 
hier in Gent. De Nederlanders brengen

aardig wat inschrijvingsgeld of subsi-
die aan, en de kassa rinkelt.

Ten vierde blijft men in de faculteits- 
kringen van de diergeneeskunde steen en 
been klagen over de 'overconcentratie' 
Nederlanders die de practica zouden 
'afnemen' van de Belgen. Gevolg : men 
vraagt naar een . ..  numerus clausus.
Het grote woord is gevallen. Na talloze 
argumenten en evenveel mislukkingen om 
een numerus clausus in te voeren in de 
diergeneeskunde, heeft men in deze facul-
teit een nieuwe stok gevonden. En daar 
wordt nu deftig mee gezwaaid, eensgezind 
door de studentenkring en de beroepsorga-
nisatie van de veeartsen.
De Nederlanders hebben ditmaal de boter 
opgegeten. Ze nemen praktijk af van de
Belgen en lopen hopeloos in de weg. De 
bovenstaande punten mogen één en ander 
licht relativeren.
Maar ondanks dat blijft de druk aanwezig.
Het kettingeffect is nochtans met deze 
kwestie duidelijk bewezen. Meer nog, ze 
werkt internationaal door.
Als één richting haar deuren sluit voor 
een aantal studenten, moeten die studenten 
noodgedwongen uitwijken naar andere rich-
tingen die eveneens binnen de kortste keren - 
'overbevolkt' raken, ook beginnen roepen om 
een numerus klausus en ga zo maar door.
De enige landen in Europa waar een derge-
lijk kettingeffect zich nog niet heeft 
voorgedaan zijn Italië en België, maar 
nu de sneeuwbal vanuit het Noorden naar 
de R.U.G. begint te rollen, zal de druk 
voor invoering van een numerus clausus 
er niet minder op worden .

Iru,/

opening loom lj

C Y C L O T R O N
Met enige praal is zopas het verlengstuk 
van de cyclotron in de gebouwen van het 
Academisch Ziekenhuis ingehuldigd.

□ e deeltjesversneller is al operationeel 
sedert september 1977, volledig automa-
tisch bediend vanuit de controlekamer,

In Gent wil men zich vooral toespitsen 
op kankerpatiënten, maar een beetje spe-
len met de apparatuur heeft al bewezen 
dat vooral bepaalde hersenzones sterker 
glucose opnemen als de proefpersoon 
een vreemde taal spreekt.

Snoeck wil met de mensen overeenkomen, maar 
dan wel na de verkiezingen. Einde van de 
Politisering, mijn laars, hier is ons een 
politieker geboren,mensen.

Kandidaat nummer drie van de rechten :
Yvan De Groeve mag daar dan weer het 
tegendeel van zijn. CVP-jongeren boden 
steun aan, maar De Groeve bedankte. 
Socialistische jongeren boden steun aan, 
maar De Groeve bedankte, hij ging naar de 
progressieve eenheidslijst maar vond het 
niet opportuun om onder VVS-embleem de 
rechten te bestormen.
De Groeve bleef nee knikken maar had één 
ding over het hoofd gezien, publiciteit 
kost geld en die tienduizenden had De 
Groeve niet in de achterzak. Geen pamfletter 
dus en zo goed als geen affiches.

Nipte tweede is Geert Joris in de affiche- 
slag, die als enige voor gans de blandijn 
wil opkomen als student moraal.

Laatste van de tien, negen eigenlijk want 
Jean Louis Herrier heeft zich zoals gezegd 
teruggetrokken ,is Dirk Vandepitte. Zoon van 
vroegere rector Vandepitte en opduikend uit 
het niets. Geen verhalen daarover, een 
maagdelijk velletje en dus eigenlijk best 
verdacht.

Verkiezingen, ze zijn een zegen. Ook voor 
de kandidaten die een paar dagen de échte 
politieker mogen spelen.
De uitslag, die is vanzelfsprekend bijkom-
stig en voorspelbaar. Zoals elk jaar 
stemmen we massaal op de enige vrouw in 
het gezelschap of voor de kandidaat uit 
de eigen faculteit, en de grootste facul-
teit wint het dan wel. Programma's zijn 
volkomen onbelangrijk. Ook dat is dus... 
precies écht.

(FG)

veilig afgeschermd met een 2 meter dikke 
betonmuur en poorten om de ASLK-kluizen 
jaloers te maken.

In januari 19B2 werd het ganse zaakje 
uitgebreid en nu staan we voor een 
voorlopig eindpunt.

Eerst zijn er de positronencamera’s. De 
camera's nemen foto's van bepaalde orga-
nen of orgaansneden. Foto’s is veel ge-
zegd, uiteindelijk gaat het om een beeld 
dat samengesteld wordt door computersigna- 
len en niet alleen de vorm en de struc-
tuur van een orgaan toont, maar ook, en 
hier zit hem het revolutionaire ; de 
functie. Hoe goed werkt dit orgaan, is 
het functioneel, hoe boosaardig is het ?

Daartoe is wel een samenwerking nodig 
uit heel wat disciplines, maar die loopt 
vlot want de resultaten beloven het 
spitsonderzoek bij te benen.

De rol van de cyclotron hierin is een 
aantal radioactieve elementen te produ-
ceren die worden ingebouwd in een 
moleculestructuur en ingespoten.

Tweede onderdeel is de neutroneninstal-
latie die eveneens gekoppeld ligt aan 
het cyclotron maar een soort bestralings- 
machine is dat nu eens niet met X- of 
gamma-stralen gezwellen bombardeert,maar 
met neutronen. Het voordeel van neutronen 
is dat zij veel efficiënter zijn in 
weefsels die weinig zuurstofrijk zijn.

Twee bemerkingen toch. Allereerst is 
de neutroneninstallatie allerminst de 
grote doorbraak voor de kankerbestrij-
ding, ze is effectiever, maar de werke-
lijke oplossing voor dit probleem zal 
zich niet bevinden in de bestralingswe- 
tenschap, eerder in de genetica bijvoor-
beeld.
Tenslotte is deze foto ongeveer het enige 
wat de doorsnee student ooit te zien zal 
krijgen van de volledige installatie.
Het ganse domein blijft voorbehouden voo1- 
wetenschappelijk onderzoek. Speelgoed voor 
wetenschappers dat hopelijk -met een 
kostprijs van om en bij de 100 miljoen- 
vruchten kan dragen.

3
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Ik ben in een goed uitgerust humeur naar 
hier gekomen. We hebben net een televisie- 
seizoen achter de rug, maar dat betekent 
niet dat we nu niets meer doen.
We zijn nu bezig met Freek De Jonghe samen 
om in navolging van het 'Secret Policeman's 
Ball1 in Engeland twee gala-avonden voor 
Amnesty International te organiseren. En 
daar werken ook Belgen aan mee: Urbanus, 
Kamagurka en de Nieuwe Scene.

Ben je nu een clown die boeken schrijft of 
een schrijver die ook in het simplistisch 
verbond zit ?

Ik geloof dat we toch verder moeten gaan: 
waarom hebben we toch steeds die waanzinni-
ge behoefte om onszelf definitief te benoe-
men ? Ik heb helemaal geen zin om te zeggen 
ik bén een schrijver of ik bén een komiek, j 
Maar je wordt door de pers of door het pu-
bliek nu eenmaal in een hoek geduwd.
Ik begrijp natuurlijk heel goed dat het suk- 
ses van mijn boeken voor 80% te wijten is 
aan de populariteit van de TV.
Een definitieve keuze kan ik niet maken. 
Voorlopig vind ik wat ik met Wim (De Bie) 
doe veel en veel leuker dan het schrijven 
van boeken.

Beantwoordt het schrijven en het televisie-
werk aan verschillende behoeften of is het 
uiteindelijk een vorm van zelfexpressie ?

Nee hoor, gewoon lekker bezig blijven in 
deze eeuw. Maar ik wil niet meedoen met de 
hollandse rage om elk jaar een nieuwe Wol-
kers, een ' t  Hart, een Reve op de markt 
te gooien.

Heb je de indruk dat je door kritische sa-
tire te brengen ook maar iets aan de situa-
tie kan veranderen ?

Je kunt alleen de illusie hebben dat: als 
je goed met ogen en oren open de tijd blijft 
beluisteren dat je iets kunt opvangen en 
het cartoonesk kunt vormgeven zodat het 
waar wordt .
Je moet absoluut niet het idee hebben dat je 
met televisie mensen kan veranderen. Abso-
luut niet. Iedereen begrijpt het op z'n 
eigen manier. In een stadion kan je mensen 
veranderen. Want dan wordt het een massa, 
dan wordt het de open massa en die breekt. 
Lees Cannetti er maar op na.

Nu we het toch over Cannetti hebben. Jul-
lie stellen de nederlanders toch dikwijls 
voor als rauwe fatsoenrakkers.

Maar anderzijds zijn jullie ook veel soepe-
ler en progressiever.

Ja, misschien is het de angst wel. Misschien 
is dat de angst wel om jeuit te spreken.
Je hebt in België mensen die volmondig 
en ortodox rechts zijn, maar dat het daar 
in Nederland aan ontbreekt is ook niet 
goed hoor ! De klacht van rechts dat het 
beeld van Nederland naar buiten uit be-
paald wordt door links is absoluut terecht.

Dat moet iedereen nou maar eens durven er-
kennen. We zijn gewoon verwend: elke goe-
de franse krant heeft een rechtse colum-
nist, Engeland heeft wel tien rechtse ko-
mieken. We zijn verkrampt links in Holland, 
verkrampt links. Daar ben ik van overtuigd. 
Maar dat houdt ook juist die vrijheid in. 
Niemand durft een bek open te trekken. Na-
tuurlijk vinden we allemaak links leuker 
dan rechts..Maar het evenwicht is een beetje 
zoek. Een rechtse bal die weet te leven 
die stijl heeft, die goed voor zijn perso-
neel is, die zelf met een kerstpakket rond-
loopt en die het goed kan formuleren heb ik 
liever dan een onduidelijke linkse zweef- 
kees. Als iemand zijn pretenties kan waar 
maken en stijl heeft dat is heel simpel: 
manier is s ti j l ,  stijl is persoonlijkheid 
en persoonlijkheid is verlossing of Luci-
fer.

In belgië is iedereen duidelijker. Of het 
u een sterke man is als John Massis, dan is 
dat ook een man die sterk doet. Als er 
iemand cowboy-1iedjes zingt dan zet die ook 
een hoed op en sticht hij Bobbejaanland 
en bij ons maken ze er country van. Zo zit 
het in heel veel opzichten. Bij ons gaat 
niemand zoals Kamagurka met zo'n zootje 
ongeregeld op het toneel staan blazen.

Vind je dat die verkramptheid zich weer-
spiegelt in de Nederlandse pers?

We hebben in Nederland ean paar uitstekende 
kranten. Het NRC-handelsblad is echt een 
krant van wereldformaat. Er is wel een 
zekere diversiteit in de media, dat is 
waar, maar wat is dan uiteindelijk rechts? 
Wat is rechtse televisie ? Wat de rechtse 
omroepen vertonen, dat is ook niet inte-
ressant, zelfs niet binnen de rechtse 
stellingnamen. Op een uitzonderlijk aktu- 
aliteitenprogramma na gooien ze er Dallas 
en Dynasty op. Het heeft geen gezicht, 
rechts heeft geen qezicht in Nederland.

In Nederland zijn die verschillende om-
roepen gegroeid uit verenigingen, dat wa-
ren allemaal groepen gekken; de aanhang is 
afgekalfd en nu moeten ze gaan wedijveren. 
We hebben veel zuilen maar het totale 
beeld is niet zo menigvuldig. Je kan niet 
zeggen: ah! da's de TROS of da's de AVRO, 
of de KRO - behalve de VPRO en het IKON, 
de rest gaat mee.

Het blijft een domineesland. Nederlanders Qe ,E0, hgal er ook w£Jl uit? 
zijn domineeszonen.

kandidaten
B L A N M J N

Met het artikel over de faculteitsraad van 
de Blandijn in het achterhoofd is het inte-
ressant even te kijken naar wat de mensen 
vande toekomst eigenlijk willen. Daarom 
hier een uiteenzetting van het programma 
van de mensen van de volledige lijst die 
op 9 mei af te rekenen krijgt met een on-
volledig exemplaar of met individuele kan-
didaten. Over die laatste hopen wij vol-
gende week iets meer te kunnen zeggen.

Voorlopig blijft het bij vage geruchten en 
lepe insinuaties. Zeven mensen op de lijst 
gesteund door alle kringen en werkgroepen 
van de Blandijn. Na een aantal gesprekken 
met hen is het wel duidelijk dat zij zich 
geen illuzies maken over wat er te berei-
ken valt, maar toch, er zijn lichtpunten 
in hun programma die vanuit de huidige 
situatie kunnen evolueren naar een groter 
betekenis van studentenvertegenwoordiging.

En is dat niet positief, soms ? Een résu- 
meetje van de programmapunten. Bovenaan 
staat het streven naar een paritaire ver-
tegenwoordiging in de F.R..
Iets wat wij nog nergens , in geen enkel 
programma tegen kwamen, is het afschaffen 
van de stemplicht. Misschien wist je het 
nog niet, maar in dit democratisch landje 
met zijn vanzelfsprekend"democratische" 
unief moet men naar de stembus. Hoe 
zou het komen dat die anderen daar met

geen woord over reppen. Het voorstel van 
de eenheidslijst is dan wel dat men de ver 
kiezingen op een betere datum houdt.

Er wordt ook sterk gedrukt op de versprei-
ding van informatie, maar eveneens, en 
dat is belangrijk, op een raadpleging van 
de andere studenten.

De tanden worden getoond (alweer) als men 
het over de proffen heeft. Een sanctiesys-
teem is dan ook niet uit de lucht. Enkele 
puntjes blijven in het overigens "student- 
minded" programma nogal vaag. Over de goe-
de bedoelingen van de oprichting van een 
centrale kursusdienst en een goede studie-
begeleiding om de soms schandalige praktij 
ken van studiebureaus, die de democratise-
ring van het onderwijs in het gedrang drei 
gen te brengen, tegen te gaan, valt niet 

te twijfelen, maar de uitwerking in de prak-

tijk zal niet van een leien dak lopen 
omdat hier de boeman " financiën" om 
de hoek komt kijken.

Een programma dat " de moeite waard "
, " laat ons nu eindelijk van start gaan", 
'Eair-play" op voorhand overbodig maakt. 
Kritisch besproken en goed bevonden, de 
beurt nu aan Wim Van Gansbeke.

Daar waarschuwen wij regelmatig voor. Dat 
is een miljardenkwestie, daar hebben ze 
in Nederland nog steeds geen idee van over 
welke bedragen dat gaat. Die hebben echt 
een satelliet over een jaar, absoluut!

(Roept daar ineens Kees: hey Guy! Ik had 
je nummer niet! - Humo1s hoofdredakteur 
Guy Mortier stapt namelijk het café binnen).

Hoe ernstig de 'EO' het wel meent, mag bl-
ijken uit volgende anekdote over Koot en 
Bie's plaat 'Het wijnjaar nul’ :

Wij hebben geen moment gedacht dat dat nog 
enige opschudding zou veroorzaken, maar we 
moeten voorkomen, EO is doorgegaan en het 
wordt een zaak, het wordt godslastering.

Dat gebeurde voor het laatst met Van het 
Reve en de ezel, vijftien jaar terug. Je 
denkt dan altijd: nou, dat kan niet meer, 
maar het is weer zeer gepolariseerd in Ne-
derland en op de spits gedreven; die gods-
dienstfanaten van de EO blijven maar door-
gaan en ze zeggen dat het nu ook aan de 
VPRO ligt - de wedijver tussen de zuilen 
is heel raar: we moeten allebei die drie- 
honderduizend leden halen om niet geheel 
te verdwijnen. En de schuld van het hele 
stelsel is de VPRO, zegt de EO nu. Ze roe-
pen mekaar maar wat toe, maar het gaat 
heel ver. Wat is dat een oplichterij!

Want tegen 'Het wijnjaar nul' hebben ze wel 
geprotesteerd, maar toen we vertelden hoe 
zij nu precies de moderne technieken omar-
men - er staat nergens in de bijbel dat ze 
dat zouden moeten doen maar alles wordt in-
gepikt - ...want de mensen die geen tv moch-
ten kijken omdat het de kijkkast van de dui-
vel was, mochten wel naar de EO kijken. Die 
mensen zijn zo afgesloten van de wereld dat 
ze niet weten dat je in elke winkel een vi-
deoband kunnen kopen voor 10 gulden, maar 
dat ze voor 120 gulden nog eens een E0- 
programma gaan terugzien op een videorecor-
der die door de EO wordt geleverd. We hebben 
dat allemaal voorgerekend en uitgezocht en 
daar hebben ze niet tegen geprotesteerd, 
dat is waar. Daar doen ze niks tegen, maar 
tegen zo'n 'Wijnjaar nul' wel. Zo zit het.

(CB, PDG & FA)

r D A T  N O O I T  M E E R _ _ _ _ _ _ _

Van 23 april tot en met 9 mei 1983 gaat er 
in Gent een tentoonstelling door onder het 
motto "Tekens aan de wand - Oud en Nieuw 
Fascisme". Aan de hand van een diamontage 
van de Anne Frank-stichting wordt uitgelegd 
wat het verschijnsel fascisme inhoudt, hoe 
het groeit, onder welke vormen het voorkomt

Tevens wordt een vergelijking getrokken 
tussen de jaren '30 en nu. Dit met behulp 
van een film van Lydia Chagoll over het 
Naziregime, archieffoto's uit de jaren der-
tig en nu, een interview met VMO-leider 
Bert Eriksson, enz.

Dit alles is een organisatie van AFF-Gent, 
de culturele centrale van het ABVV, afde-
ling Artevelde en VVS-SVB. Openingsrecep- 
tie op zaterdag 23 april om 14 u 30 in het 
EGW-gebauw aan de Graaf van Vlaanderen- 
plein, 2 de verdiep. Openingsuren: van 
10 tot 18 u, ook op zaterdag en zondag.

Misschien kwam de reactie van m'n collega 
student Dirk Vael wat vaag over.
Laat me dan voor alle duidelijkheid stel-
len dat de studies voor burgerlijk inge-
nieur de moeilijkste zijn van gans de unief 
Niet voor niets hebben we een toelatings-
examen. Om dan ieder jaar op een hoop ge-
smeten te worden met richtingen als psycho-
logie, romaanse of geologie is ronduit ont-
erend . Wij studenten burgerlijk ingenieur 
, zijn de nieuwe Vlaamse elite, en wensen 
als zodanig behandeld te worden.

Doch niets is minder waar. Niet alleen 
wenst de regering ingrijpende veranderin-
gen aan te brengen in onze diploma's (waar 
Schamper nog geen artikel ,laat staan traan 
, over geplengd heeft), maar daarbij komt 
nog de frustratie dat onze "mede-studenten" 
(als studeren geen te groot woord is voor 
het blindelings aframmelen van enkele blad-
zijden over een belachelijk onderwerp), ons 
blijven behandelen als "blokfrikken" of 
als "papiervreters"
Dit is een totaal misplaatste houding :
WIJ DENKEN NOG ! En daar ben ik fier op, 
ondanks de denigrerende houding van de rest 
van de R.U.G.
Ik hoop dat ik hiermee vertolkt heb wat in 
mij en in een groot deel van m'n collega- 
studenten aan dezelfde faculteit leeft.
Heren van Schamper, wees de volgende maal 
wat voorkomender jegens ons.

Zonder rancunes,

Dirk Van Vooren 

(stud. Burg.ir.)

—KR ISIS- - - - - - - -
De Jong-Socialisten, C.S.C. cultuuropbouw 
en Elcker-Ik organiseren een 6 daagse 
van de werkloosheid onder de titel:"EEN 
(gratis) UITWEG UIT DE KRISIS". Het zal 
o.m. gaan over nieuwe technologieën en 
werkloosheid, werktijdverkorting, sociale 
en psychologische gevolgen van de werk-
loosheid, werkloosheidsreglementering en 
nog veel veel meer meer. Sprekers zijn 
Mark van Rijssen, Mil Kooyman, Gilbert 
Eggermont, Jacques Vilrokx, Jef Maes, 
Kristine van Rie en alles gaat door in 
zaal "Elcker-Ik", Hoogstraat 9.
Geen inschrijvingsgeld, maar reservatie 
aanbevolen (23.50.34).
De data: 18/4-2/5-16/5-30/6 en 27/6 telkens 
om 20 uur.
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zou olijven, moet de leefbaarheid sterk in 
twijfel getrokken worden. Wanneer men de 
voor 1989 voorziene 2,1 miljard deelt door 
het aantal studenten dat nu univ en nuho 
bemant, komt men tot een gemiddelde toelage 
van 4500 fr per student. Voor een instel-
ling met 500 studenten komt dit neer op een 
jaarlijkse toelage van 2.250.000. fr.
Voegt men hier nog het voorziene vijfde van 
de opbrengst van de inschrijvingsgelden aan 
toe (in de veronderstelling dat van de 500 
studenten, 300 tot de niet-beursgerechtigde 
10.000-betalers behoren, wat zelden voor-
komt), dan komt men tot een totaal budget 
dat de 3 miljoen slechts met enkele tien-
duizenden overschrijdt. Net genoeg om er 
bijvoorbeeld drie personeelsleden mee te 
betalen, maar daarmee is de kous dan ook af. 
Velen menen dan ook dat een dergelijke ver-
snippering van de middellen onmogelijk tot 
een daadwerkelijke verlaging van de finan-
ciële drempels kan leiden.
Het is een verwijt dat senator De Bondt 
countert met het argument dat niets in de 
wet verbiedt dat de regering in de uitwer-
king van haar vijfjarenplan zou overgaan 
tot een regionale hergroepering van de so-
ciale sectoren van verschillende in dezelf-
de stad gelegen NUHO-scholen. Vele waar-
nemers voorspellen echter dat een dergelijke 
regionale samenwerking enkel de katholieke 
scholen kan ten goede komen. Deze zijn im-
mers veel tal rijker dan de slechts schaars 
gezaaide rijksinstellingen. Deze zeer waar-
schijnlijke evolutie kan uiteraard de con-
currentiekracht van de vrije instellingen 
enkel ten goede komen. Van de eis om "re-
gionale, pluralistische sociale centra" is 
in het nieuwe voorstel helemaal niets te-
recht gekomen. Het verklaart meteen waarom 
dit wetsvoorstel enkel ondertekend werd door 
enkele zwaargewichten van één regeringspar-
ti j:  de CVP dus.

(TB)
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