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vrouwen aan rug

MINDER
Toen de Gentse universiteit haar deuren 
opende voor de eerste meisjesstudenten in 
1882 rees heftig verzet van beroepsvereni-
gingen van voornamelijk dokters en advo-
caten. Niemand zou toen wellicht geloofd 
hebben dat nu ruim 40% van de studenten-
bevolking vrouwelijk is.
Een rapport van Marleen Van der Auwera, in 
opdracht van de universiteit, toont nu aan 
dat ondanks de bestendige aangroei van het 
aantal meisjesstudenten aan de Vlaamse urn' 
versiteiten de democratiseringsgedachte 
niet geleid heeft tot een volwaardige ge-
lijkberechtiging van man en vrouw.
Zo vertegenwoordigen vrouwen ca. 40% van 
de jonge universitair gediplomeerden, 
maar vormen 60% van de werkloze academici.
Veel frappanter is het personeelsbestand 
aan deze universiteit. Onder het vastbe-
noemd wetenschappelijk personeel zijn 
vrouwen een minderheid. Er zijn aan de 
RUG 227 mannelijke werkleiders voor 
slechts 29 vrouwelijk en 76 mannelijke 
eerstaangewezen assistenten voor 20 
vrouwelijk. Vergeleken met het aantal 
meisjesstudenten (40/60) aan de Genste 
universiteit is dit een sterke wanver-
houding.

Vanuit een aantal verschilpunten in het 
profiel van de vrouwelijke wetenschapper 
probeert het rapport de oorzaak te ach-
terhalen. Een duidelijk hoger percentage 
vrouwen is ongehuwd en heeft geen kinde-
ren, vergeleken met hun mannelijke colle-
ga's. Binnen de eigen universiteit 
worden de vrouwen iets meer met adminis-
tratieve en didactische taken belast.
'De ongelijke situatie hangt samen met de 
sociaal economische eisen van de arbeids-
markt. De massale deelneming van meisjes 
aan lager en middelbaar onderwijs werd 
geaccepteerd maar de intrede van vrouwen 
in het hoger onderwijs was een bedreiging: 
voor het elitekarakter van dat onderwijs 
en tevens voor de bestaande sociale rela-
ties. De dominante arbeidsverdeling in 
industriële maatschappijen leggen nog 
steeds de nadruk op traditionele man-vrouw 
verhoudingen en het belang van de familie 
in het productieproces.
De meeste vrouwelijk afgestudeerden geven 
dan ook de voorkeur aan een job die gemak-
kelijk verenigbaar is met de zorg voor een 
huisgezin, eerder dan te opteren voor een 
moeizame en onzekere carrière in het uni-
versitair onderwijs, die minder tijd laat 
voor het opnemen van haar traditionele 
functies.'

europa en rug samen 

DE RUIMTE IN
De spectaculaire tentoonstelling over 
ruimtevaart en sterrenkunde "Europa in de 
Ruimte" heeft reeds duizenden belangstel-
lenden getrokken. De tentoonstelling is 
een presentatie van de Europese ruimte-
vaartorganisatie (ESA), uitgevoerd door 
het technologisch centrum ESTEC te Noord-
wijk (Nederland) evenals bedrijven en in-
stellingen die in België nauw betrokken 
zijn bij het ruimtevaart gebeuren. Gast-
heer is de Rijksuniversiteit ,Gent.

Op de tentoonstelling staan reuze-kunst- 
manen voor wetenschap, communicatie en 
weersvoorspelling, die de evolutie van 
25 jaar ruimtevaart illustreren. Zo zijn 
er o.a. modellen van Geos en ook van het 
ruimtevaartlaboratorium Spacelab, dat 
thans startklaar is voor de lancering in 
september in Midden-Amerika. Een groot 
model van Europa's eigen raket, de Aria- 
ne, staat opgesteld. Met een schakelan- 
tenne op het dak worden de sateliet,- 
weeropnamen van de dag in Gent ontvangen, 
en op de KMI-stand ziet men wat op derge-
lijke foto's door de vakman kan herkend 
worden. Hoe dat allemaal functioneert, 
hoe een zonnecel werkt en een sateliet 
wordt bestuurd, daarover geven vakmensen 
graag uitleg.
"Europa in de ruimte" loopt nog tot en 
met 8 mei a.s. in het peristilium van de 
RUG, Volderstraat 9 te Gent

Boven: de ruimteteleskoop, resultaat van 
een samenwerkingsprogramma tussen ESA en 
NASA. Hij wordt in '85 door de Space 
Shuttle de ruimte in geslingerd.

Links: de weersateliet METEOSAT. Hij maakt 
om het half uur een foto van ons wolken-
dek:

Negen mei, een maandag, trekken we met zijn allen naar de 
stembus voor zowat alle raden en commissies die deze uni-
versiteit rijk is, en op dat vlak bezitten we een zéér 
welvarende universiteit.
De faculteitsraden behandelen we uit plaatsgebrek niet in 
dit nummer. Wel gaan we uitgebreid in op de raad van be-
heer. Deze Raad bestaat uit 32 leden waaronder 4 studen-
ten, 12 proffen en 10 leden uit politieke en sociale 
milieus. Die vier studenten staan voor 13.608 kiezers, 
de 12 proffen voor enkele honderden. Dat was één van de 
redenen waarom de linkse vleugel a-an deze universiteit 
de voorbije verkiezingen geboycot heeft. Maar daar gaan 
we straks dieper op in.
Die vier studenten worden rechtstreeks gekozen door hun 
collega's. Alleen hangt het kiessysteem een beetje scheef. 
Men wou voorkomen dat twee studenten uit dezelfde facul-
teit in de raad komen te zitten. In praktijk komt het 
hierop neer dat de kandidaat met het grootste aantal 
stemmen een zetel krijgt, dan de tweede in de rij -als 
die niet uit dezelfde faculteit komt-, dan de derde 
-als nrs. 1 en 2 uit andere faculteiten komen- , en 
tenslotte de vierde onder dezelfde voorwaarden.
Zo kregen we vorig jaar de merkwaardige situatie dat de 
kandidaat met het tweede grootste aantal stemmen niét 
verkozen werd omdat de koploper uit dezelfde faculteit 
kwam.
De vorige verkiezingen waren trouwens in meer dan één 
opzicht merkwaardig. De linkse vleugel riep op tot een 
totale boycot omdat de raad niet democratisch is samen-
gesteld en ze ondervonden hadden hoe vaak je er tegen 
een muur van proffen loopt. 53% van de kiezers stuurde 
de kat, wat meteen de fabel uit de wereld helpt als 
zouden deze verkiezingen verplicht zijn. Ze zijn dat 
wel degelijk, maar men is vergeten er een sanctie op 
te zetten.
Een keerzijde van een dergelijk kiessysteem is het 
gegarandeerd succes dat grote richtingen hebben die 
één kandidaat naar voor schuiven (pech voor de 
theologie en de aerobieke wetenschappen), en de 
voorspelbare nederlaag van kandidaten die met 
meerdere binnen de zelfde faculteit naar een zetel 
dingen en de stemmen onder mekaar verdelen.
Of we tenslotte ook nog hetvolgende wilden meedelen: 
het VGK verschilt duidelijk van het VGK.
Het ene heet voluit Vlaams Geschiedkundige Kring en 
steunt de progressieve eenheids!ijst, het andere 
pleegt de Vlaams Geneeskundige Kring te zijn, en 
steunt Koen Ingels. En of het mogelijk zou zijn 
dat de respectievelijke leden die er zelf niet 
aan uit geraken de affiches van de concurrentie 
willen laten hangen ? •

kk
Zoals vorig jaar zoekt het Kultureel Kon- 
vent voor het volgende academiejaar mensen 
die geïnteresseerd zijn in de oprichting 
van een aantal nieuwe werkgroepen. We 
denken hierbij aan groepen rond poëzie, 
electronische of andere muziek, alle soor-
ten dans, (handwerk)vaardigheden, enz... 
enfin, alles wat interessant genoeg is 
om er een kulturele groep rond op te zetten

We plannen ook te starten met een Bureau 
voor ludieke Animatie in 't kwadraat 
(BLA BLA)dat wat leven in de Gentse brou-
werij brengt. Ideeën hiervoor altijd wel-
kom. Mensen die zin hebben volgend jaar 
vernieuwend kultureel bezig te zijn, zoe-
ken kontakt met Pat Viaene, St.Pieters- 
nieuwstr.45. Je wordt dan vanzelf wel 
op weg gezet bij het opstarten van een 
nieuwe groep.

'B eh eerd er~ \
De sociale raad verwacht: RUG-studenten die 
wensen te solliciteren voor de betrekking van 
BEHEERDER VAN DE DIENST STUDENTENACTIVITEITEN 
(met ingang per 3 oktober 1983)
Taakomschrijving: materiële en financiële be- 
geleiding van studenteniniatieven, toezicht 
op de besteding van Rijkstoelagen, beheer van 
de technische voorzieningen binnen het studen-
tenhuis en het studentenpaviljoentje FLW, per-
soneel sbegeleiding van het centraal studenten-
secretariaat en de technisch verantwoordelijke
De ambtstermijn bedraagt minimaal 1 jaar.
Als tegemoetkoming is een vergoeding voorzien 
a rato van 20 uur per week
Sollicitatieformulieren zijn af te halen op 
het secretariaat van de dienst, Sint pieters-
nieuwstraat 45, 1ste verdiep van de voorbouw. 
Ze zijn in te dienen voor 6 mei 1983 óp de 
sociale dienst, Sint-Pietersnieuwstraat 45, 
1ste verdiep achterbouw, ter attentie van 
Mevr. Taghon
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Brigitte Caura studeert geneeskunde. 3° doctoraat om juist te zijn. Zij behoort tot geen 
enkele organisatie (laat zich naar eigen zeggen "niet graag in een corset dwingen"), maar 
was nog actief bij de acties tegen de 10.000 en tegen de studieduurverlenging in de genees-
kunde en werkt soms mee met VAKA. Ze is getrouwd en haar politieke voorkeur gaat uit naar 
de partij waar haar man bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kandidaat was: Agalev met 
name.

Velen verwijten aan de progressieve een- 
heidslijst een zekere inkonsekwentie: het 
merendeel van de groepen die nu die lijst 
uitmaken, riepen twee jaar geleden op voor 
een boycot, en nemen nu plots deel. Hoe 
reageer jij hierop ?

Eigenlijk ben ik nooit akkoord geweest met 
die boycotstrategie. Ik denk dat je hier-
mee de deur open laat voor konservatieve 
kandidaten, die daar zogezegd alle studen-
ten gaan vertegenwoordigen. Dat geeft een 
totaal vals beeld. Na verloop van tijd zou 
men op het rectoraat wel kunnen gaan denken 
dat werkelijk alle studenten mak en conser-
vatief zijn geworden.

Wat Lis jouw motivatie om naar de Raad van 
Beheer te trekken ?

Hoewel:ik zeer lagg gedacht heb dat er in de 
Raad van Beheer zeer weinig te verwezenlijk 
ken valt, hebben de laatste twee jaar ons 
geleerd dat er toch heel wat negatieve inia- 
tiéven van1 de studenten zijn uitgegaan in de 
raad van beheer. Het minste wat wij kunnen 
doen is zoiets voorkomen. Ik vond het bvb. 
nogal grof dat de studenten zelf voorstellen 
indienen om de dienst studentenactiviteiten 
af te schaffen.
Positieve realisaties kan ik natuurlijk 
moeilijk beloven. Maar het mag nu reeds 
duidelijk zijn dat wij ons zo weinig moge-
lijk zullen inlaten met benoemingen van 
proffen en dergelijke, en zoveel mogelijk dt 
specifieke studentenbelangen zullen verdedi-
gen. Dat betreft niet alleen de geneeskunde 
studenten, maar alle studenten, hoeirel mijn 
bijzondere aandacht natuurlijk naar de ge-
neeskunde zkl blijven uitgaan.

Er wordt in de pers - en zelfs in onze ko-
lommen - nogal smalend gedaan over jouw te 
kandidatuur. Men stelt het voor alsof jij 
slechts een goedkoop electoraal truukje ben1 
om met een meisjesnaam flink wat stemmen te 
winnen. Hoe reageer jij daarop ?

Ik vind dat eigenlijk nogal cru hoor. Men 
is nu verwonderd dat er een vrouw kandidaat 
is binnen de rangen van de progressieve een- 
heidslijst. Dat is toch normaal, anders zou 
het geen progressieve lijst zijn. Men zou 
zich beter afvragen waarom er geen conserva-
tieve vrouwelijke kandidaten zijn. Stel je 
voor tien kandidaten, waaronder één vrouw 
en men is dan nog verwonderd. Is het mis-
schien de bedoeling om in de toekomst alle 
vrouwen af te schrikken ?

Twee jaar geleden was er ook een vrouw kan-
didaat: het kind had geen programma, noch 
een profiel, maar niemand heeft erop gerea-
geerd. De uitslagen toen hebben uitgewezen 
dat veel mensen graag op een vrouw. Ik 
vind dat ze daar de kans moeten toe krijgen.

Nu is er opnieuw een vrouw kandidaat, ze 
staat op een lijst, heeft hetzelfde pro-
gramma als haar twee lijstgenoten, deelt 
dezelfde pamfletjes uit, en toch vindt 
Schamper het nodig te schrijven dat haar 
enige programmapunt haar lichaam is.

Ik vind dat echt beneden alles. Voor mij 
primeert mijn programma. Ik heb nooit 
meegedaan aan platvloerse "Stem vrouw"- 
campagnes zoals de CVP er wel eens lan-
ceert. Voor mij primeert mijn vrouw zijn 
niet, maar ik kan heel goed begrijpen dat 
er ergens een gevoel van verbondenheid is 
wanneer je tussen tien kandidaten slechts 
één vrouw aantreft. Ik hoop dat het meren 
deel van de studenten bewuster zal kiezen.

Men stelt soms dat heel die progressieve 
eenheidslijst niet meer is dan een manipu-
latie, een mantelorganisatie van VVS. Wat 
is daar van aan ?

Laat mij eerst zeggen dat ik W S  eigenlijk 
niet zo'n slechte organisatie vind. Ik kan 
mij niet voorstellen dat zij ooit iets zou-
den gedaan hebben wat ik met mijn geweten ' 
niet kan verzoenen. Ze lopen misschien wat 
te hard van stapel in hun jeugdig enthou-
siasme, maar de meeste van hun standpunten 
deel ik wel. Enkel de methodes waarmee de-
ze naar buiten gebracht worden, apprecieer 
ik soms wat minder.

Bovendien zou ik mij nooit laten manipule-
ren. Wie mij kent, weet dat genoeg. Ik 
zal niet ontkennen dat W S  aan de basis ge-
legen heeft van deze progressieve eenheids-
lij st, maar naderhand zijn daar heel wat 
mensen en groepen bijgekomen. Ik kan enkel 
blij zijn dat wij door zo velen gesteund 
worden.

Ontbreekt het jullie niet aan wat meer ge-
zond pragmatisme? Zijn de meeste van jul-
lie eisen niet onrealiseerbaar ?

De eisen die wij stellen moeten een beeld 
geven van waar wij naar toe willen. Wij 
weten ook wel dat de studiebeurzenproble- 
matiek niet in de raad van beheer opgelost 
wordt, maar willen wij met onze eisen aan 
de studenten tonen: kijk, daar willen wij 
naartoe, zo zien wij het.

Daarnaast zijn er enkele andere eisen die 
niet helemaal onrealiseerbaar zijn. Daar-
voor zullen wij dan ook heel hard vechten 
en werken.

Geert Joris is 23 jaar en afkomstig van Antwerpen. Hij studeert moraal en zit er in 
de 1° licencie. Na een 3-tal jaren activiteit in de Vlaamse kring moraal, werd hij 
tijdens dit academiejaar een wat opgemerkt lid van het dagelijks bestuur van het FK.

■Joris
Waarom ben jij kandidaat ?

Mijn motivatie loopt grotendeels samen met 
die van de progressieve eenheidslijst: de 
kans ontnemen aan carrièristen om de stu-
denten te vertegenwoordigen. Het is na-
tuurlijk vrij makkelijk op voorhand aan te 
kondigen geen carrièrist te zijn, dat weet 
ik ook. Maar ik denk dat het feit dat ik 
moraal studeer wel een grote waarborg kan 
zijn in die zin. Mensen die moraal stude-
ren, worden zodanig snel afgeschilderd als 
subsersieven dat er voor hen wat carrière 
betreft niet veel meer te rapen valt.
Denken we maar aan wat prof. Verhuist hier-
over verklaard heeft.

Misschien kan de Raad van Beheer als com-
pensatie fungeren f?

Ik denk dat niet. Indien wij op een lu-
dieke manier het pndemokratisch karakter 
van de raad zullen aantonen, kan dat alleen 
tot conflicten met de gevestigde machten 
aldaar leiden. Ook dat zal mijn carrière 
niet ten goede komen.

Is jouw houding niet die van een opportu-
nist ? Heb jij niet op twee paarden ge-
wed door tegelijkertijd voor het FK en de 
progressieve eenheidslijst op te komen ?

Ik denk niet dat het FK en de progressieve 
eenheidslijst als twee tegengestelde zaken 
te beschouwen zijn. De geloofwaardigheid 
van de progressieve eenheidslijst kan enkel 
toenemen wanneer iemand uit het FK, en dan 
nog uit de "FK-top", op de lijst staat.
Ik vraag mij trouwens af waarom je niet in 
het FK actief zou kunnen zijn en toch op de 
progressieve eenheidslijst staan. De stem-
ming heeft dat trouwens uitgewezen: alle 
FK-afgevaardigden wisten wie ik was, en 
toch is mijn kandidatuur goedgekeurd.
Ik verwacht overigens geen problemen. Men 
voorspelt dat ik in moeilijkheden zal komen 
wanneer het FK en de progressieve eenheids-
lijst afwijkende standpunten innemen. Wel-
nu,dan zal ik na discussie als individu be-
slissen wat mij het verstandigst lijkt.

Een symbolische houding tegen de stammen- 
oorlogen dus ?

Ja, ik heb daar altijd huiveringwekkend 
tegenover gestaan. Ik denk dat het een

creatie is van een aantal mensen, die dat 
projecteren op een groter aantal en het zo 
tot ware "stammenoorlogen" laten uitgroeien

Ontbreekt het jullie niet aan een zeker 
pragmatisme ? Vele van jullie eisen zijn 
compleet onrealiseerbaar, zelfs met een ab-
solute meerderheid in de raad van beheer.

Men kan zich eerst de vraag stellen of er 
überhaupt iets te verwezenlijken valt in 
de raad van beheer. Wij stellen een pro-
gramma, en dat willen wij verwezenlijken.
Er zijn uiteraard tussendoelen, maar bij hef 
bereiken daarvan mag je nooit de uiteinde-
lijke doelen, je idealen, uit het oog ver-
liezen.

Een flink deel van de anti-campagen stelt 
die progressieve eenheidslijst voor als een 
manipulatie van VVS. Is dat zo ?

Men kan zich natuurlijk eerst afvragen wie 
dat eigenlijk verwijt. Het is inderdaad zo 
dat VVS als eerste tot de vorming van die 
lijst opgeroepen heeft, maar dat was een be-
ginstadium. Uiteindelijk zijn we daar van 
losgegroeid. Het is niet omdat iemand een 
iniatief neemt dat het resultaat daarvan 
voor altijd door zijn ideologie of zijn vi-
sie gedomineerd blijft.

Jij wordt ook gesteund door 't Zal wel Gaan. 
Hoe valt dat aan elkaar te rijmen wanneer 
je bedenkt dat ook Christophe Snoeck, die 
electoraal toch als een concurrent en mis-
schien zelfs als een vijand te beschouwen 
valt, door ’t Zal gesteund wordt ?

Ik denk dat veel mensen niet weten hoe 't 
Zal eigenlijk werkt. 't Zal groepeert men-
sen met een zelfde filosofische achtergrond, 
die deze is van het filosofisch liberalisme, 
het vrij onderzoek. Dat heeft helemaal 
niets met economisch of politiek liberalisme 
te maken. Wanneer het Zal echter iemand 
materieel gaat steunen, dan stellen zij wel 
degelijk een politieke daad. Wanneer nu 
Snoeck, die toch een tegenstelde mening 
heeft, materieel gesteund wordt, dan wil ik 
diezelfde steun niet ontvangen.

Jij hebt dus de steun van 'Zal geweigerd ?
't Zal heeft niet de steun aan jou geweigerd

Carl Defreyne wil psycholoog worden. Hij 
bist momenteel zijn 2° kan. Uit het 
West-Vlaamse Izegem afkomstig, was hij 
reeds in Gent actief bij VVS en binnen 
het PK.

-defreyn e
Waarom ben jij kandidaat ?

Hoewel er in de Raad van Beheer niet danig 
veel te bereiken valt, blijf ik het belang-
rijk vinden dat daar ook een aantal progres-
sieve studenten zetelen. Ik denk daar toe 
te behoren, en wil het dan ook beter doen 
dan wij het van de aftredende vertegenwoor-
digers gewoon zijn.

Somsnkrijgt men de indruk dat jullie eigen-
lijk niet eens weten wat er in zo'n raad 
van beheer haalbaar is, wat er de juridische 
mogelijkheden zijn. Staat jullie programma 
niet bol van compleet onrealiseerbare slo-
gans ?

Het kan best kloppen dat veel van onze pro-
grammapunten niet realiseerbaar zijn in de 
raad van beheer. Maar vergeet niet dat wij 
gesteund worden door 33 organisaties. Als 
wij aan hen informatie kunnen doorspelen en 
samen met hen de motor kunnen worden van 
acties, dan valt er wel iets te veranderen.

Je kan immers ook zaken bereiken buiten de 
geïnstitutionaliseerde kanalen om. Een wis-
selwerking tussen overleg en actie heeft in 
het verleden reeds zijn resultaten bewezen.

Is heel die progressieve eenheidslijst eigen-
lijk niet veel meer dan een manipulatie van 
\/VS ?

Dat klopt volledig niet. wij zijn gesteund 
door 33 organisaties, waarvan WS-SVB er 
één is. Zoiets zeggen is goedkoop, dat is 
spoken zien waar zij niet zijn.

Zowel Brigitte Caura, Geert Joris als Carl Defreyne komen op onder hetzelfde label van de oroqres- 
sieve eenheidslijst. Ook Jean-Louis Herrier hoorde bij hen, maar heeft zich teruggetrokken. Gp 
onze vragen naar hun programma kwam dan ook vier maal hetzelfde antwoord. Wij‘laten ze uit één 
mond spreken.
"Een centraal element in ons programma is de democratisering van het onderwijs en de universiteit. 
Dat heeft eerst te maken met de toegankelijkheid: neen afbraak van de sociale sector, geen verho-
ging van de inschrijvingsgelden of de maalt fidprijzen, een beurs voor iedereen die ze nodiq heeft. 
Maar ook de besluitvorming valt hieronder: wij zijn voor paritaire vertegenwoordiging, de invoering 
van het referendum en de oprichting van de onderwijscommissies in alle faculteiten. Voor de diénst 
Studentenactiviteiten willen wij een efficiënte reactualisatie, die echter qeen afbreuk mag doen 
aan het organisatie- en expressierecht.
Andere nlannen zijn: de oprichting van een centrale cursusdienst, de oobouw van een ernstig studie- 
begeleidingssysteem, een sanctiesysteem voor onbekwame en de examencode niet respecterende proffen, 
mogelijkheid tot het indienen van de thesis na de examens, vroeger opsturen van de examenregelingen 
geen studieduurverlenging, geen stelselmatige uitbouw van de derde cyclus, neen comercialiserinq 
van het wetenschapoelijk onderzoek, controle op het wetenschappelijk onderzoek ten bate van de 
industrie, neen onderzoek voor de wapenindustrie, ...”

ik ueo wel steun gevraagd, maar 
enkel morele. Snoeck daarente-
gen heeft ook materiële steun 
gevraagd.

Sommige mensen verwijten jullie een wei-
nig ecologische, al te heftige en boven-
al verschrikkelijk demagogische campag-
ne ? Hoe reageer jij daarop ?

Wanneer ik zie welke andere demagogen 
wel op pad zijn in deze verkiezings-
strijd, kan ik dergelijke verwijten 
moeilijk anders dan belachelijk noemen.

Vrezen jullie niet om in de huidige kri- 
sistijd.in de raden gedwongen te worden 
tot keuzen tussen kwaad en erger? Gaan 
jullie de krisis niet beheren in
plaats van ze op te lossen ?

Dat gevaar schuilt er natuurlijk in.
Het is nu eenmaal zo dat dergelijke keu-
zen aan de beleidsraden, en dus ook aan 
de studentenvertegenwoordigers die ze 
bemannen, opgedrongen worden. Wanneer 
de regering bespaart, noemt zij wel be-
dragen, maar laat de keuze over aan de 
universiteiten zelf. In dergelijke om-
standigheden moet je natuurlijk eerst 
ageren tegen die besparingen zelf. De 
informatie die wij daarover zullen ver-
zamelen en verkrijgen kan de studenten 
en hun eventuele acties enkel ten goe-
de komen. Bovendien vallen er wel keu-
zes te maken. Wij zien besparingen nog 
steeds mogelijk op prestigeprojecten en 
luxe-uitrustingen. De rechten van het 
personeel daarentegen moeten volgens ons 
zo absoluut mogelijk gevrijwaard blijven

Jean-Louis Herrier was kandidaat. 
Hij trok zich uit de kiesstrijd 
terug, maar verloor er zijn recht 
op een interview niet mee.
Hij zit in de 2° kan landbouw en 
is er actief binnen de Werkgroep 
Landbouw (Wela) en binnen de 
krinq (het VLK). In zijn thuis- 
oord Knokke ijvert hij hard voor 
milieubescherming en natuurbehoud.

Mijn programmapunten kwamen overeen met 
die van de progressieve eenheidslijst.
In de raad van Beheer zitten zonder een 
carrifist te zijn, dat was de bedoeling.

Twee jaar geleden werden de verkiezingen 
geboycot door VVS. Vier studenten voor 
13.000 stemmen, en 12 proffen voor amper 
een paar honderd. Dat is een zoethouder 
tje.

Maar door die boycot zaten er ook geen 
progressieve studenten in de raad van 
beheer. Alleen studenten die aan lage 
studentenpolitiek deden zoals het weg-
werken van organisaties die kritiek le-
veren op de wijze waarop deze universi-
teit functioneert. Schamper was daar 
één van.

Ik wou ook opkomen tegen het faculteits- 
chauvinisme. In de raad van beheer ver-
tegenwoordig je alle studenten en niet 
alleen je faculteit. Ik wou steunen op 
een brede basis in de landbouw en elders 
en die mening naar voor brengen in de 
Raad van Beheer. En als die mening dan 
op een minachtend toontje zou behandeld 
worden, terug naar die studenten gaan.

Daarnaaast zou er via doorstoming van 
informatie ook actie door de studenten-
organen buiten de raad moeten georgani-
seerd worden, om zo op die raad invloed 
uit te oefenen.

Waarom werd jij dan uiteindelijk kandi-
daat en trok jij nadien je kandidatuur 
in ?

Oorspronkelijk was Toon Claeys (die ook 
in de landbouw zit) kandidaat voor de 
progressieve eenheidslijst omdat hij hun 
minimumeisenplatform kon onderschrijven.

h e rrie r
Omdat hij in het laatste jaar zit en op 
het laatste nippertje nog niet besloten 
had of hij verder zou studeren, besloot 
hij zich toch maar geen kandidaat te 
stellen.

Omdat het wenselijk was dat de progres-
sieve eenheidslijst vier kandidaten zou 
hebben, en daaronder één uit de landbouw, 
rekening houdend met het daarbij wat aan-
sluitend electoraat uit de diergeneeskun-
de, heb ik mij kandidaat gesteld.

Een week later las ik in Schamper dat 
Miquel Stevens in de diergeneeskunde op-
komt. En dat was eigenlijk een beetje 
het electoraat waar ik op mikte. Maar 
met twee kandidaten zou het onmogelijk 
worden om aan het nodige aantal stemmen 
te geraken.

Ik vond het interessanter om mij terug 
te trekken en op te roepen om een kandi-
daat te steunen van de progressieve een-
heidslijst, omdat Miquel Stevens vorig 
jaar voorstelde o.a. alle subsidies van 
alle konventen behalve het F.K. te 
elimineren. Daarom trok ik mij terug 
en roep op om voor Carl Defreyne te 
stemmen.



Vandepitte komt op voor de ingenieursfaculteit. Vader Vandepitte 
heeft tussen '69 en ‘71 trouwens de toenmalige raad van beheer 
opengetrokken en als rector naast de proffen ook studenten toe-
gelaten om in deze Beheerraad te zetelen.
Zoon Vandepitte kan daar nu gebruik van maken.

—  vandepitte---------
Wat zijn je programmapunten ?

We moeten daar realistisch in zijn. Hoeveel 
studenten kennen de Raad van Beheer, en 
dan is mooie beloftes doen niet moeilijk, 
maar de vraag rijst over de haalbaarheid 
ervan. Het verleden wijst uit dat het er 
zelden of nooit van komt.
De enige oplossing is een grondige samen-
werking van alle, en ik leg de nadruk op 
alle, vier de kandidaten.

Wat enkelingen hier beloven, ik zie daar 
weinig in. Ik wil hier eerlijk in zijn, 
de onwetendheid van de studentenmassa mag 
niet misbruikt worden. En dan ziet men 
daar staan 'een studentenombudsman', hoe 
schoon, maar hoe lang zegt men dat al niet'

Je moet toegeven dat het op die manier 
moeilijk wordt voor de onwetende student 
om zich een beeld van jou te vormen. Je 
blijft een grijze figuur, een programma 
zou al een zekere duiding geven.

Natuurlijk, maar dat is het probleem van 
elke verkiezing. Ik durf geen concrete 
programmapunten beloven, dat wil niet zeg-
gen dat ik er geen heb, maar beloven durf 
ik ze niet.
Ik wil meer de richting uit zoals in onze 
faculteit waar de samenwerking tussen de 
studenten en de faculteit voorbeeldig is. 
Wij nemen hen werk uit handen door het 
onthaal van abituriënten en schachten, 
en als wederdienst mogen wij ook van hen 
veel vragen. Dat zou op grotere schaal 
ook moeten kunnen binnen de universiteit. 
Het rectoraat wordt voorgesteld als een 
boeman, waar een stelletje proffen zitten 
die de studenten eronder houden.
Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat de 
rector liever een goede verstandhouding 
heeft dan een kouwe oorloog.
En die idee, het klinkt misschien idealis-
tisch zou ik willen verspreiden onder de 
studenten.

Wat is je motivatie om in de beheerraad^te 
gaan zetelen ? Politiek gekleurd ?

Helemaal niet, noch politiek, noch partij-
politiek. Als ik gekozen werd, wil ik met 
iedereen samenwerken, of die nu links of 
rechts, progressief of reactionair is, 
dat zijn maar woorden, ik wil bij iedereen

Je komt uit een grote faculteit en dat 
doet je winstkansen behoorlijk stijgen, 
je wordt getipt als een grote kanshebber.

Ik kom uit een grote faculteit dat is waar, 

en die hebben veel kans iemand naar de 

.^uccitaad te kunnen sturen. Maar ik heb 
het reglement niet opgesteld.
Nu, binnen het VTK (ingenieurskring) waren 
er twee kandidaten maar door de concurren-
tie was er veel kans dat de stemmen verdeelc 
werden en dat er niemand werd verkozen.

We hebben besloten tot 1 kandidaat, en dat 
bewijst alweer de goede verstandhouding 
binnen onze kring.

Yvan De Groeve is één van de drie kandidaten uit de faculteit van de rechten. 
Dit trio dreigt de stemmen dermate te verdelen dat de -in de voorbije jaren- 
traditionele vertegenwoordiger uit de rechten ditmaal in het gedrang dreigt 
te komen.. Yvan de Groeve is een onafhankelijk kandidaat.

de groeve
Ik zou sprookjes kunnen vertellen over 
ombudsmannen of studentenbegeleiding, maar 
wie gaat dat betalen ? De universiteit niet 
want die zit met een aanwervingsstop.
We kunnen ook hopen ooit zelf de proffen 
aan te stellen, of de Raad te vullen met 
evenveel studenten als proffen maar dat is 
al bijna 15 jaar wishfull thinking.
We zitten als studenten al bijna 15 jaar 
in die Raad en we hébben er al veel gerea-
liseerd alleen is er niemand die vraagt 
'doe nu eens wat je beloofd hebt'.

Er bestaan reglementen die de proffen ver-
plichten, de faculteit verplichten op tijd 
een examenrooster klaar te hebben, de exa-
mens te beperken tot een voor- of een na-
middag... Die regeltjes bestaan, goedgekeurd 
door de Raad en ondertekend door de rector. 
Het is nu tijd geworden om de uitvoering te 
vragen.

Neem nu als voorbeeld mijn probleem van 
vandaag: pas eergisteren kon ik de laatste 
twee cursussen kopen en volgende week be-
ginnen voor mij de examens. In de psycholo-
gie was er zelfs een prof die het vorig jaar 
voor mekaar kreeg 1 dag voor het examen een 
cursus uit te geven. Beter dan geen ?

En daarnaast natuurlijk de actuele proble-
men van dichtbij opvolgen.

Je Kan toch nooit tot uitvoering dwingen 
want die reglementen zijn gestemd zonder 
sancties, louter papier.

Kijk, op het eerste zicht wel, maar ik zie 
dat anders, en ik vind die gedachte ook een 
beetje terug bij de progressieve eenheids- 
lijst: deze universiteit leeft van de 
subsidies die berekend worden naar het aan-
tal studenten. Als Gent volgend jaar een 
honderd studenten minder krijgt, gaan sommi-
ge diensten in slechte papieren geraken. 
Daarom ook smijt de RUG heel wat geld en 
mankracht tegen haar publiciteitscampanje.

Als wij nu, alle 4 de verkozenen, op een 
beschaafde manier op tafel tikken is dat 
anti-reclame. Kranten, en schamper ook 
trouwens, geef maar toe, zijn gek op zulke 
'schandaaltjes'... De raad zal tenslotte 
eieren voor zijn geld kiezen.

Klinkt niet slecht, maar het verleden...

... dat was 'medebeheer', een totaal andere 
aanpak. Die studenten zaten in 7 commissies 
links, een partijvergadering rechts en hun 
aandacht versnipperde. Tandheelkunde kreeg 
bijna geen fondsen, diergeeskunde ziet oranje 
van de hollanditis, psychologie staat voor 
een studieduurverkorting, in de geneeskunde 
hoort men meer en meer roepen om een numerus 
clausus, vraag eens aan die mensen waar hun 
vertegenwoordigers zaten toen men ze nodig 
ïad ? Ik wil me beperken tot één raad.

Wat is je motivatie voor die Raad ?

Ergernis. Ik heb al een klein kapitaal 
inschrijvingsgeld betaald en zeker in deze 
periode erger ik me aan hoe klein een 
studentje is tegenover deze unief-kolos.
Ik wil het zelf eens proberen, dicht ge-
noeg bij de tafel geraken om erop te kunnen 

tikken.

Informatie is het sleutelwoord. Weet je dat 
wettelijk een deel van de studiebeurzen al 
moest betaald zijn ? Dat het A.Z. volgend 
jaar in problemen komt ? Pff, hoeveel uren 
tape zit er nog op dat recordertje ?

Koen Ingels is één van de twee kandidaten uit de geneeskundefaculteit. Hij is 
sedert jaren één van de drijvende krachten achter Studium Generale. De facul-
teit van de geneeskunde is traditioneel een dermate belangrijk stemmenarsenaal 
dat meerdere kandidaten zich aandienen. Door een kronkel in het verkiezings-
reglement kan niet meer dan één kandidaat per faculteit in de Raad zetelen. 
Hoe hoog het stemmenaantal van de tweede geneeskundestudent is zal zijn...

Programma

ingels

Christophe Snoeck tuimelt van de ene verkiezingsstrijd in de andere. Nauwelijks 
bekomen van de eerste stemronde voor de Gentse gemeenteraad, waarin hij opkwam 
voor de PVV, werd deze verkiezing nietig verklaard en kwam Snoeck voor een 
tweede maal voor de PVV-1ijst op. Op 178.119 behaalde hij als LVSV-voorzitter 
133 stemmen. Snoeck studeert rechten (1°licentie) en zit al geruime tijd in 
het politiek konvent als voorzitter van het Liberaal Vlaams Studenten Verbond.

_  snoeck----------------
Ik zou over geen programmapunten willen 
spreken. Moesten we alles verwezenlijken 
wat we in programma's zetten, ik zou een 
beschermheilige worden. We zijn niet zo 
naief dat we zomaar de Beheerraad kunnen 
binnenstappen en alles veranderen van van-
daag op morgen.

Mijn programma bestaat uit vijf nuntjes die 
ik gemeenschappelijk heb met Geert Joris, 
en die goedgekeurd zijn door het F.X..

Ten eerste een meer democratische samen-
stelling van de Raad. In die raad zitten 
we met 4 op 32, waaronder 4 politiekers,
3 vakbondsvertegenwoordigers en 4 patroons
4 zetels voorstudenten is veel te weinig.

Ten tweede een belofte die waarschijnlijk 
iedereen zal doen, informatie doorsturen 
naar de studenten en schamper.

Puntje drie : een examensysteem waarin we 
zelf het afleggen van examens kunnen bepa-
len. Men legt bijvoorbeeld na het eerste 
trimester de examens af die men zelf wil, 
en daaraan gekonneld natuurlijk het credit- 
system 'eens geslaagd altijd geslaagd'.

Puntje vier : meer inspraak bij de benoe-
ming van professoren. Er zou een voorlopige 
stageperiode moeten komen waarna de student 
om advies gevraagd wordt.

De beslissing daarvoor ligt niet in de 
raad maar wél bij de minister ...

Ja, maar in de raad kunnen we daarvoor 
toch druk uitoefenen.
Ten vijfde een centrale cursusdienst waar 
de proffen verplicht hun cursus moeten 
uitgeven.

□ at zou dan wel de doodsteek zijn van 
sommige kringen die nu leven van de in-
komsten van hun boekenverkoop ?

We zouden die kringen kunnen laten parti-
ciperen, en een percent geven. Ik zie 
trouwens in dit systeem een centrale taak 
weggelegd voor het F.K.

Naast deze vijf puntjes die ik gemeen heb 
met Geert Joris wil ik hier nog twee per-
soonlijke punten aan toevoegen.

Ten eerste wil ik wegwijzer spelen voor 
alle studenten, maar vanzelfsprekend vooral 
voor de geneeskunde , farmacie en het HILO.

En ten tweede, en dat is eigenlijk geen 
programmapunt, want het zal bij sommige 
mensen nogal aanstootgevend overkomen, het 
is meer een idee dat aan het groeien is 
aan onze faculteit.
In de probleemrichtingen waarvoor de ar-
beidsmarkt oververzadigd wordt zouden de 
kandidaturen meer gelijkvormig moeten 

worden bijvoorbeeld binnen de positieve 
wetenschappen de kandidaturen centrali-
seren en daarna een ingangsexamen.

Een soort voortgezet VSO ?

Ja, juist.

Het daarna een numerus clausus ?

Nee, ik bedoel geen selectie op finan-
ciële basis, of volgens de vorming in 
het humaniora, maar wel een rem op som-
mige probleemrichtingen .

Die inspanning moet eigenlijk niet alleer 
van studenten uitgaan, maar ook de be-
roepsorganisaties moeten banen vrijmaken 
door werktijdverkorting

Programmapunten ?

Eerst en vooral wil ik opmerken dat de 
laatste jaren de polarisatie binnen de 
universiteit steeds groter wordt. De in-
tolerantie knaagt aan het klimaat en het 
doel van de universiteit is toch juist een 
bepaalde gemeenschap te vormen.
Wat ons eigenlijk programma betreft hebben 
we een korte, en een lange termijn visie.
De korte termijn visie bestaat uit prac- 
tische punten die onmiddellijk realiseer-
baar zijn. Zo zijn wij een fel voorstander 
van een studentenombudsman die de belangen 
van de student uit zijn faculteit moet 
behartigen.

Dat gaat moeilijk worden met de aanwervings 
stop.

Vrijwilligerswerk dan. Ik denk dat er zeker 
en vast mensen zijn die dat op zich willen 
nemen.
Een tweede groot programmapunt is het invoe-
ren van een referendum. Op zo'n manier kan 
de student zich aktiever inzetten inch 
universiteit en kunnen we meer gewicht in 
de schaal leggen.
Dan zijn we ook de mening toegedaan dat we 
het examensysteem moeten aanpassen naar het 
Duitse model met de vrije, trimesteriële 
examens.
We vinden ook dat de examens anoniem moeten 
zijn, met een nummer ipv. een naam. Eén van 
de kleinere aspecten maar toch niet van 
belang ontbloot.
Dan wat betreft de subsidies moet er een 
eerlijker systeem komen waarbij grotere 
vereniginen meer subsidie moeten kunnen 
krijgen omdat ze meer grote vaste kosten 
hebben.

Hoe weet je wat een grote vereniging is ? 
Ledenlijsten ?

Persoonlijk ben ik daar geen voorstander vai

□ ver subsidies gesproken. Je bent voorzitter 
van het LVSV, waarom vragen jullie geld aan 
de universiteit en niet aan de PVV ?

Ik wil heel duidelijk stellen dat het LVSV 
volkomen los staat van de PVV. Het LVSV 
brengt trouwens vaak standpunten naar voor 
die lijnrecht tegen de PVV ingaan.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen voor 
Gent stond je wel op de PVV-1ijst ?

Dat is een andere zaak. Ik ben geen PW-er 
want om PW-er te zijn moet je toch een 
lidkaart hebben van de P W  en die heb ik 
niet.
Een ander programmapunt is schamper,

we zouden graag schamper zien als een blad 
waar elke student zijn mening kwijt kan.

Schamper heeft elk jaar aan het PK, waar 
het LVSV inzit gevraagd om artikels, maar 
daar is door het LVSV niet op gereageerd, 
wel door het KUC bijvoorbeeld.

Je moet begrijpen dat niet elke vereniging 
zo happig is om in schamper te schrijven 
als je weet wat er met dat artikel gebeurt. 
Een artikel van het LVSV is ooit eens 
verschenen onder een zeer belachelijke tite 
'het liefdesverdriet van lvsv' of zoiets, 
en zoiets gaat niet op.

En ook nog een punt op korte termijn zijn 
de verkiezingen die in mei gebeuren, dat 
is absurd.
Op lange termijn tenslotte zouden wij een 
paritaire samenstelling willen binnen de 
raad van beheer.

Wat is je motivatie om in die raad te zitte

Door mijn activiteiten binnen het LVSV denk 
ik voldoende ervaring te hebben om de belan 
gen van de studenten te verdedigen.

Op het laatste PVV-jongerencongres werd 
de eis naar voor gebracht dat de in - 
schrijvingsgelden moeten opgetrokken 
worden ?
Er is een meerderheid gekomen maar daar hoe: 
ik als voorzitter niet achter te staan. Ik 
ben een student en ik zal altijd de belangei 
van de studenten verdedigen.
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Stanislas Ossieur , of het wederwoord op 
de vorige

Maar het weze op voorhand gezegd, Stanie 
geeft zichzelf weinig Kans. Het zou trou-
wens een primeur zijn moest er iemand her-
kozen worden en dit zegt hij met enige hoof 
in de stem. Wenkt het Guinessbook ?

ossieur
Wat...? Oh ja, wie is Ossieur? Wel, sinds 
twee jaar is hij onze vertegenwoordiger 
in de Raad van Beheer , samen met Michel 
Muylle, Ann Tijdgat en Pat Viaene. Eigen-
lijk met zichzelf en Muyle want zo zegt 
hij:"Het meisje deed niets en Viaene kwam 
nooit opdagen". Voor hij uitweidt over 
zijn programma drukte hij erop i.v.m. de 
opvallende afwezigheid van zijn gezicht 
op de aanplakborden (Wat met zulke tanden, 
als glorie voor de esthetiek van de Brug 
kan beschouwd worden, zie Schamper vorige 
week) dat hij de manier van campagne voerer 
v an verschillende andere kandidaten en 
specifiek van de eenheidslijst met het gele 
van de gemeenschap niet verantwoord vindt. 
Zelfs Yannick (die van Métro) krijgt een 
veeg uit de pan in verband met zijn ver-
kiezingscampagne. Hijzelf had 2 jaar gele-
den één affiche en geen 3 verschillende 
zoals Geert Joris. Voor de rest schuimt hij 
heden ten dagen de auditoria af volgens 
aloude advocatentraditie. Een soort apolo-
gie misschien?
Het programma nu, want daar gaat het om. 
Eerste vaststelling: hij heeft er één. 
Tweede vaststelling: er zijn 3 punten. 
Vooreerst wil hij iets doen aan de studie-
begeleiding. Deze begeleiding, die nu reeds 
op een laag pitje brandt in verschillende 
faculteiten zou wel eens kunnen in nog 
groter gevaar komen met de huidige (zotte) 
afvloeiing van het onderwijzend personeel. 
Geen nood echter als vadertje Ossieur in 
de RVB zit. Zijn voorstel is gebaseerd op 
het monitoraat van Leuven waarbij het weter 
schappelijk personeel als supervisor zou 
moeten optreden en dit Pro Deo. Een soort 
repetitiesysteem zonder verplichting waar-
bij een bijdrage van de student wordt ver-
wacht. Een nobel idee en dit vooral omdat 
de uitdenker ervan ermee in zijn maag zit 
dat bekwame student en niet steeds de kans 
wordt geboden erdoor te geraken, wat vol-
gens Ossieur sterk bepaald wordt door het 
sociale milieu, namelijk door het gebrek 
aan geld, of door de mentaliteit. Hierbij 

dient toch gezegd dat eenmaal de studenten 
aan de univ zitten deze factoren niet meer 
zo bepalend zijn voor het al dan niet sla-
gen van de student en ons niet lijken op 
te gaan als motivatie. Eerst wil Ossieur

dit unaniem laten stemmen in de onderwijs-
raad om tenslotte de carrière verder te 
zetten in de RvB. Dat alles echter niet 
zonder raadplegen van de "markt" en spe-
cifiek van het FK en de kringen.
Punt 2 dat Stanislas nauw aan het hart 
ligt is de studiefinanciering. Een heet

hangijzer en straffe kost als je het ons 
vraagt. Vooreerst, zeg niet:"Studiebeurs" 
maar zeg wel "Studieinkomen”. Verder, ge-
daan met het financieel gezeur tussen ou-
ders en kinderen. Voortaan kan iedereen, 
maar dan ook iedereen, beroep doen op een 
renteloze lening van de Staat. Studenten 
kunnen dus in de toekomst hun one-man 
huishouden zelf runnen. Of hierdoor de 
financiële moeilijkheden tussen ouders en 
kinderen zullen opgelost zijn, blijft als-
nog een open vraag;. De gemeenschapkan zich 
echter niets meer permiteren volgens Os- 
sieur (buiten enkele mirages van enige 
lutele miljarden).

Om aan de voogdij en de emancipatie van he'> 
volk waaraan door de intellectuelen gewerk. 
wordt enigszins tegemoet te komen, is de 
Staat wel verplicht de lening renteloos te 
houden. De opmerking dat, daar ook kinde-
ren van rijke ouders zonder enige voor-
waarde van deze lening kunnen genieten, 
het water eigenlijk weer naar de zee 
stroomt, kreeg volgende repliek. Er werd 
daar namelijk over gesproken in de commis-
sie, zegt Stanie, en de gevoeligheid was 
er wel, maar perfect systeem is gewoon nie 
mogelijk, voegt hij daar onmiddelijk aan 
toe. "Daarbij , de rijkeluiskinderen moe-
ten de lening zelf ook terugbetalen". Hij 
drukt er sterk op dat die terugbetaling 
enkel moet gebeuren als de student ook 
daadwerkelijk een job gevonden heeft.
Tot slot geeft hij nog enkele praktische 
objectieven, "ditmaal wel verwezenlijkbaar’ 
die als derde punt gelden. Zo wil hij een 
betere regeling voor mensen met tweede zit 
die te laat beroep kunnen doen op een abon-
nement .vierder mééf fietsstallingen en een 
striktere controle oifi de ojfivolging van het 
OP meer bepaald in functie van hun Pedago-

gische kwaliteiten.

Miguel Stfevens komt uit de faculteit van de diergeneeskunde en is tevens ook 
kandidaat voor de faculteitsraad van deze faculteit. Wat men er ook moge van 
beweren, aan ervaring ontbreekt het hem niet en de troef van de continuïteit 
wordt dan ook heftig door hem uitgespeeld.Het ontbrak ons tot onze grote spijt 
aan een foto. Misschien ee n test voor het belang van het beeldmateriaal in 
Schamper. Met Stevens zelf nu eens als proefkonijn, een interview.

stevens
De avond van zijn laatste F.K.-vergadering 
als voorzitter, staat Miguel Stevens ons 
in het F.K..-lokaal te woord. Hij stelde 
zich deze avond geen kandidaat meer als '
F.K.-voorzitter, maar ja, lid vande facul- 
teitskring VDK (diergeneeskunde) als jaar- 
verantwoordelijke en zetelend in de Facul-
teitsraad, ziet een toekomstig lid (?) van 
de R.v.B. het misschien 'toch niet meer zo 
zitten om ook nog de voorzitters-Functie van 
het F.K. (faculteitenkonvent) uit te oefe-
nen. Alhoewel, er waren natuurlijk andere 
redenen waarom hij deze laatste functie 
niet meer wilde. Dat is echter stof voor eenl 
ander artikel . Nog maar goed dat de meeste ' 
studenten toch niet weten wat het verschil 
is tussen F.K..R.v.B.,F.R.,K.K. en P.K. .! 
Miguel STevens is reeds van in de humaniora 
iemand waarvan ouders en grootouders met 
tranen in de ogen zeggen:"Da wordt nog nen 
krak se, haaft die moar ent oeg". Zijn hele 
leven voelde hij reeds de drang om studenten 
confraters , te vertegenwoordigen. Geen 
wonder dus dat hij zich interesseerde voor 
de studentenproblematiek. Na een jaar werd 
hij jaarverantwoordelijke en in de 3e kand. 
stelde hij zich kandidaad voor de F.R. en 
werd hij verkozen.
De basisreden achter heel deze evolutie is 
volgens Stevens dat de opleiding in de dier-

geneeskunde te wensen over laat. Onmiddelijk 
komt het hoofdpunt van zijn programma aan 
bod, nml. de specifieke onderwijsproblema-
tiek van de studenten. Het probleem zit vol-
gens hem in het feit dat het diploma dat je 
na je opleiding krijgt niet garandeert dat 
je ook in werkelijkheid competent bent om 
het desbetreffende beroep aan te kunnen. Het 
feitrdat het onderwijs te wensen overlaat 
is vooral te wijten aan een tekort aan per-
soneel op alle mogelijke gebieden en natuur- 
lijkligt het probleem op financieel vlak.
Wat Stevens de laatste tijd opvalt is dat 
er een soort schooloorlog op universitair 
niveau woedt in die zin dat alleinstellinger 
zoveel studenten proberen te ronselen en dét 
zelfs tussen rijksinstellingen onderling.

D t brengt mee dat de kwaliteit van het on-
derwijs wordt aangetast en dat zit vooral 
in Stevens kouwe kleren. "Een gemiddelde 
van 11 is op lange termijn niet goed voor 
de studenten".’'Nu leiden ze niemand meer 
deftig op en dan zouden ze beter zeggen,we 
gaan maar een deel opleiden, maar die gaan 1 

we danook deftig opleiden". Hij had graag

als lokmiddel gezien:” Als gebij ons zijt 
Irieeft het diploma een bepaalde waarde", en 
niet "Ge gaat er gemakkelijk komen”.
Maar het komt er nog steeds op neer dat zo-
veel mogelijk studenten zoveel mogelijk 
staatstoelagen opleveren. Stevens verwijst 
hier naar het probleem van de Nederlanders. 
In plaats van een stop te zetten op de aan-
wezigheid van Nederlandse studenten (1/4in 
de diergeneeskunde) aan de RUG, gaat men 
ze juist met open armen ontvangen omdat men 
over de 300 000 Fr1, subsidies krijgt voor 
een student diergeneeskunde. Dit geld ;■ !r.-u 
stroomt echter niet door naar de fuculteit 
zelf, maar blijft ergens hangen. Het gevolg 
is dat het rectoraat blijkbaar niet begaan 
is met de kwaliteit van het onderwijs. 
Stevens spreekt dus wel dikwijls ihet betrek-
king tot zijn eigen faculteit, maar zegt 
hierbij wel dat de studenten in blok moeten 
optreden in de R.v.B., terwijl zij het best 
komen uit van elkaar sterk verschillende 
onderwijsrichtingen van de univ., zodat el-
ke kandidaat contact kan houden met eigen 
basis en daar ook het meest over weet.

Dat is zowat de essentie waarop STevens 
zijn krachten wil bundelen. Hij wordt hier-
bij o.m. gesteund door zijn eigen kring. 
Uitkijken dus of de oude vetes die er oor-
spronkelijk waren tussen Stevens en zijn 
kring voorgoed begraven zijn. Come and see 
9 mei.

Toen wij de mening van onze collega student 
Dirk Van Vooren lazen, waren we ten zeerste 
verbolgen. We begrijpen namelijk niet 
waarom wij (studenten burgelijk ingenieur) 
als de"nieuwe Vlaamse élite" zouden moeten 
behandeld worden. Zelfs indien de studiés 
voor burgerlijk ingenieur dan één van de 
moeilijkste van de universiteit zouden zijn, 
dan-nog is er geen enkele reden voor zo'n 
hoogheidswaanzin.
Wanneer Mr. Van Vioren de studies van de an-
dere faculteiten beschouwt als "het blinde-
lings aframmelen" van enkele bladzijden 
over een belaché ijk onderwerp" dan stellen 
wij de vraag wie in feite "gefrustreerd" is
Alle mensen vormen een samenleving (hoewel 
je er soms zou aan twijfelen) waarin iede-
reen een welbepaalde activiteit uitoefent 
die noodzakelijk is om deze overeind te 
houden. Het feit dat sommigen een beter 
technisch en wiskundig inzicht1 hebben dan 
anderen, mag toch geen reden zijn om deze 
zo minderwaardig te achten; techniek is 
niet alles in de maatschappij (gelukkig 
maar) !
Maar kom, we hebben allen het recht onze 
eigen mening te vormen en te vertolken, 
maar Dirk Vari Vooren hoopt dat hij de geest 
van onze faculteit vertolkt, en dat is een 
beètje van het goede teveel. Die hoop is 
-allicht wat ons betreft - totaal onaegrond 
en daar zijn wij fier op.

Dirk Fhierens & Patrick 
Bruynbroeck

advertentie.

kandidaten
BILANIDIJN
Aansluitend bij het artikel van vorige 
week over de kandidaten voor de facul-
teitsraad van de Blandijn,hadden wij 
graag deze week,zoals vorige week be. o 
loofd,Bart Waegeman,één van de kandida-
ten die niet op de gemeenschappelijke 
lijst van kringen en werkgroepen voor-
komen,belicht .Doch dit blijkt nu in de 
praktijk problemen op te leveren.
Deze kandidaten blijven tot op heden 
zeer duistere figuren .zij hebben in 
tegenstelling tot het duidelijk gepro-
pageerde programma van de gemeenschap^ 
pelijke lijst,nog niets van zich laten 
horen , In een poging om iets meer te

weten te komen .maakten wij vorige 
week een afspraak met de heer Waege- 
man.Op het afgesproken uur stuurde hij 
echter zijn kat . Wat moeten wij hier 
nu uit besluiten ?Heeft Waegeman geen i 
programma en vreest hij na een kri-
tisch interview door de mand te val-
len ?Hoopt hij slechts de gemeenschap-
pelijke lijst dwars te zitten en bij 
eventuele verkiezing niets uit te 
richten in de F.R. ?
De beste opstelling bij een verkiezing 
is te stemmen voor een programma.
Als dat er echter niet is ,ja , 
wat dan?

v a n  d e  i;

LEZERS 'u
- ß

Niettegenstaande het feit dat we er, als 
studenten burgerlijk ingenieur, toch 
iets zouden moeten van snappen, weten we 
niet waar Dirk Van Vooren het in het vo-
rig nummer van Schamper haalt om zichzelf 
als de "Nieuwe Vlaamse elite" te bestem-
pelen. Wij wensen ons dan ook uitdrukke-
lijk te distantiëren van deze bedenkelij-
ke visie. Meneer Van Vooren, uit de re-
acties van uw en onze medestudenten 
blijkt dat u - godzijdank - niet vertolkt 
wat er in ons omgaat. U staat blijkbaar 
alleen met uw superioriteitsgevoel, maar 
daar zullen wij niet om treuren.

P. Vankwikelberge, D. Steuperaert, X. Per 
neel, P. Delbar, D. Vandepitte, P. Laross 
G. De Clercq, F. De Pestel, C. Reynaerts, 
E. Van Vlierberghe, F. Le Roy, J. Van de 
Wiele.

Waarde redactie

Als antwoord op uw artikel, in verband 
met de kandidaturen voor de Raad van 
Beheer, kan ik u alleen maar mededelen 
dat Dhr. OSSIEUR misschien de schijn 
heeft verwekt vlak voor de verkiezingen 
iets te willen realizeren, doch dit is 
niet zo want wT'j' hebben contact met hem 
gezocht en niet omgekeerd!

Zo hij dit werkelijk met deze bedoeling 
heeft gedaan zou hij nooit op voorhand 
het resultaat hebben gekend (kon een 
verloren zaak zijn). Daarbij komen wij 
(Tandheelkunde) hieruit als stomme 
kiekens die ons laten misbruiken (= 
prostitutie ten behoeve van de kandida-
ten) . Verder kan ik u mededelen dat onze 
gezamenlijke inspanning tot een positief 
resultaat heeft geleid. Wij hebben een 
mondelinge toezegging van de rector 
in verband met de financiële problemen. 
Alleen moet de Raad van Beheer er nog 
over stemmen. Zoals u ziet kan men 
niemand op voorhand afschieten. De Ronde 
van Frankrijk wordt toch ook niet 
op de Puy de Dome gewonnen maar in Parijs 
Stemmingsvolle groeten.

Voor Dentalia, Patrick Wuyts, secretaris.

KOKEN EN AFWASSEN DOEN WIJ WEL VOOR JOU

de universitaire restaurants


