BUITENLANDS

VOGELVRIJ

KOUDE OORLOG

11.11.11. is nog n iet van de reclamepanelen verdwenen en alweer zwartjes voor uw neus...
Schamper vroeg zich af hoe b u itenlandse studenten het leven
hier verteren. Pagina drie.

Het vrijstellingensysteem is pas
een jaar oud, was nauw elijks een
q uarto lang, en heeft zoals we
vorig jaar al vreesden gezorgd
voor een hopeloze verw arring.
We zetten alles op een rijtje .P .3.

De serie is aanbeland in het jaar
onzes heeren 1982. Het jaar voor
het jaar van de plaatsing. De w ereld neemt een adempauze en
Breznejev besterft het. Allem aal
op de tweede pagina.

EURO-IEBAI ONGESTOORD
V anuit VVS-Studentenvakbeweging
was opgeroepen om dinsdag 8 november in extrem is nog te betogen in
Brussel, op de dag dat het vraagstuk
van de Euro-raketten in het parlement kwam. T raditioneel waren de'
faculteiten in het hart van de stad
het vlugst voor een staking gevonden.

In de Ledeganck ging een alternatieve les door rond bewapening,terwijl
in de universiteitsstraat enkele proffen bereid werden gevonden om hun
lessen te schorsen en op die manier
hun studenten de kans te geven naar
de hoofdstad te vertrekken.
De meeste lessen gingen dus ormaal
door, behalve in de Blandijn (foto)
die door een piket dicht werd gehouden . De studenten die van de aktie
niet op de hoogte waren werden
vriendelijk gevraagd, nu ze er toch
waren, in de bussen te stappen voor
Brussel. Het piket kreeg een paar
eieren te incasseren.
Rond de middag werd het beleg opgeheven en vertrokken drie bussen
naar de nationale betoging. Een 450
studenten uit Gent, Leuven en Brussel stapten naar het parlement om de
volksvertegenwoordigers een brief te

NSV - PK

Het zal weinigen nog n iet bekend
zijn : het p o litie k konvent van de
RUG is sinds het begin van de maand
een vereniging rijk e r'.M e t 3 drie
stemmen voor 1 tegen en 10 o n thoudingen besliste de algemene vergadering van het PK op 3 november
de u iterst rechtse 'Nationalistische
Studentenvereniging' (NSV) in haar
midden op te nemen'

Tot dan toe gunde een meerderheid
van de leden van het PK, dat jaarlijks 600.000 frank onder de politieke studentenverenigingen mag
verdelen, de NSV geen cent.
Een vereniging die in haar geschriften pleit voor de afschaffing van de
persvrijheid en van de parlementaire
democratie kan onmogelijk aanspraak maken op overheidsgelden,zo
dacht men binnen het P.K.
De NSV van haar kant beriep zich op
de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting en deed voor
die buitenspelval haar beklag bij de
Sociale Raad.
'Eens te m e e r w o r d t hier h e t bewijs
geleverd d a t verscheidene organen
van de R U G in h a nd en zijn van u i t erst o nv er dr aagz ame en o n d e m o c r a tische p e r s o n e n ’, aldus de NSV.

overhandigen. Toen bleek dat de
groep niet kon doordringen in de
neutrale zone, besloot men een paar
’interessante adressen’ aan te doen.
Het PVV-gebouw werd even bezet en
kalm ontruimd. Het CVP-buro in de
Tweekerkenstraat zorgde voor meer
heibel. Net toen een delegatie werd

binnengelaten chargeerden politie en
rijkswacht. Een 200 studenten werdopgepakt. Vanuit het CVP-kwartier
kwam kritiek los op de brutale aktie
van de ordedienst en voorzitter
Swaelen had later op de dag nog een
onderhoud met een studentendelegatie.

EER G R O E N B L A A D J E
Op 16 maart 1983 kreeg de R.U.G.
een nieuwe dienst bij: binnen de faculteit der rechtsgeleerdheid werd het
IOCM opgericht. IOCM staat voor Informatie- en Onderzoekscentrum voor
milieurecht. Dat wij nu pas met dit
bericht afkomen ligt niet aan de traagheid van onze werking of de luiheid
van Schampers medewerkers. Het
IOCM startte pas enkele weken terug
met een publieke werking. Bij die gelegenheid werd het centrum aan de
pers voorgesteld.

De taken die het IOCM op zich neemt,
situeren zich op drie terreinen. Vooreerst is er het verzamelen van dokumentatie en informatie. Wetteksten,
vonnissen, publicaties worden verzameld, geihdexeerd en geklasseerd. Bedoeling is een heuse milieurecht databank aan te leggen waar alle informatie over Belgisch, buitenlands en internationaal milieurecht te vinden zal
zijn. Daaraan werd gedurende de afgelopen maanden (vanaf maart) gewerkt
en er begint iets te groeien.

Professor Boeken is de stuwende
kracht achter het IOCM (Informatieen onderzoekscentrum voor milieurecht, voor wie het al vergeten was).
De milieuproblematiek staat reeds geruime tijd in de publieke belangstelling en daar wordt dus nu op ingepikt
door de juristen. Tot nu toe was in
Vlaanderen nog niets gebeurd op dit
vlak. Wel bestonden reeds hier en daar
wetteksten en waren al vonissen uitgesproken in verband met milieuproblemen doch hoe men dit alles moest
vinden, waar men moest beginnen en
waar het eindigde: allemaal vraagtekens. Nu bestaat er een centrum voor.

Naast de info-verzamelingen wil het
IOCM ook adviezen verstrekken. Deze
adviezen in verband met concrete milieuvraagstukken op juridisch gebied
worden zowel aan partikulieren als
aan overheidsinstellingen, zowel aan
bedrijven als aan milieuverenigingen
verstrekt. Het IOCM is dus geen actiegroep op zich. Het wetenschappelijk
standpunt primeert. Naar verluid was
de BBL (niet de bank, wel de Bond
Beter Leefmilieu) de eerste om advies te vragen i.v.m. het Eikendaal-

arrest. Het advies lag aan de basis
van een wetsvoorstel door BBL
aan politici voorgesteld.
De derde taak die het centrum op zich
neemt is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek: dat wil niet
zeggen dat men voortaan de juristen
met laarzen en gele oliejas zal zien
ploeteren om een hoeveelheid gif te
meten of de decibels gaan tellen. Nee:
het wetenschappelijke situeert zich op
een ander vlak. Men zal pogen een analyse te maken van de juridische elementen die eigen zijn aan de betreffende procedures. Ook de uitgave van
juridische handleidingen ligt binnen
het bereik.
Voor dit uitgebreide werkterrein
startte prof. Boeken met 5 medewerkers via een BTK-project. Drie juristen
en twee bedienden zullen de laatste
vragen in verband met milieu-recht
misschien niet oplossen, dan toch ten
minste blootleggen, zij zijn te bereiken
van maandag tot vrijdag in de universiteitsstraat 8 , van 9 tot 12 en van 14
to t 17u. Zijn er nog vragen ?
(pH)

Deze vereniging vond uiteindelijk gehoor bij het Vast Buro, het dagelijks
bestuur van de Gentse unief, dat op
8 juli 11. besliste de subsidie van het
PK te blokkeren. Zolang de NSV niet
tot het PK werd toegelaten, zou dit
lonvent op zwart zaad zitten.
Het PK krijgt er dus nu een (15de)
vereniging bij. HOelang de NSV lid
van het politiek konvent zal blijven
valt nog af te wachten. Samen met
haar opname keurde het PK immers
een weiziging van de statuten goed
waardoor de algemene vergadering
een vereniging met gewone meerderheid kan uitsluiten 'zodra is vastgesteld d at haar activiteiten, p u b l i c a tie o f ideologie aanleiding geven t o t
racisme, x e n o f o b i e o f se xi s me '.

Volgens het ’t Zal Wel gaan zouden
hierdoor de vrije meningsuiting en de
ideologische pluriformitiet van de
RUG worden aangetast. Ook de
Vlaams Nationale Studentenunie
maakte bezwaar tegen het begrip
sexisme "dat v oo r m a ni pu l at ie v a tbaar is', en stelde voor een organisatie enkel uit het PK te weren wanneer het wettelijk bewijs geleverd
wordt dat zij zich aan racisme of xenofobie bezondigt4 Het VNSU-amendement vond echter geen bijval.
Een konfrontatie van de activiteiten
en geschriften van de NSV met de
nieuwe PK-statuten lijkt dus voor
binnenkort. Hoewel. Het Vast Buro
moet aan de statutenweiziging zijn
zegen nog geven. En het zou de eersste keer niet zijn dat de Nationalistische Studentenvereniging op de
sympathie van de akademische overheid kan rekenen.
(FV)
Schamper is het officiële universiteitsblad van de R.U.G. De redactie bestaat uit studenten die
mee werken op vrijwillige basis.
Redactievergadering elke vrijdagmiddag om 13.00u in De Brug,
St.-Pietersnieuwstr. 45 te Gent.
Eerste verdieping. Tel. 25.99.39

WAT VO O R AF GI NG
Het jaar 1981 was belangrijk voor
de koude oorlog. Alles w e e s o p een
escalatie, maar t we e lichtpuntjes
gavan nog een beetje hoop op 1 98 2 .
De Geneefse conferentie kwam uit
de startblokken en de v redesbeweging groeide.
En inderdaad, 1 9 8 2 zal een beetje
warmer worden, in beide betekennissen...
De koude oorlog gaat uit de actualiteit, maar de temperatuur stijgt in
Latijns Amerika en het Midden
ten waar nieuwe conflicten uitbarsten en de aandacht wat afleiden
van de supermachten.

DE 1STE M AA N D E N VAN ’82
Traditiegetrouw lijkt de wereld een
paar weken nodig te hebben om de
eindejaarsfeesten te verteren eer de
schermutselingen terug hun gang
gaan.
De Amerikaanse Kerk maakt van de
gelegenheid gebruik om me t de
kerstboodschappen
een antwoord
te geven op de vraag o f nukleaire afschrikking moreel te verantwoorden
valt. Het antwoord is verdeeld.
Bisschoppen van Seattle en Texas
vragen hun gelovigen ontslag te n e men uit fabrieken die nucleaire w a pens assembleren en zelfs geen b e lastingen meer te betalen.
In zijn kerstboodschap omschrijft
kardinaal Cooke van New York de
afschrikking als ’tolereerbaar’
In november zou de US-katholieke
kerk het opslaan en gebruiken van
nucleaire wapens veroordelen.
’We have judged immoral even the
threat to use nuclear w e a p on s. ’
In Europa verschuift de positie van
de kommuni sti sche partijen. De Italiaanse KP wordt door de Pravda gee xc o mm un ic e er t na haar resolutie
tegen de repressie op de poolse vakbond.
In Frankrijk daarentegen worden de
banden hechter. Marchais wordt
kozen als secretaris generaal van de
Franse KP, met een staande ovatie
van de aanwezige Russische delegatie.

Tegen eindejaar lanceren de Russen
een voorstel voor de Geneve onderhandelingen. Andropov verwerpt
Reagans nul-optie (alle S S2 0 weg en
geen cruise o f pershing II) maar wil
wel enkele SS2 0 weghalen in ruil
voor niet-stationering van nieuwe
Amerikaanse raketten in Europa.
De westerse wereld reageert verdeeld : Europa gematigd o pt i m i stisch, USA achterdochtig.
Vredesdemonstranten trotseren het
weer in West Duitsland, D e ne ma r ken en Groot Brittannië.
Een tweede deuk ontstaat bij de installatie van de Russische pijplijn
later in het jaar.
Vanuit de USA vreest men dat E u ropa te afhankelijk zal worden van
de USSR eens de gaspijplijn een b e langrijk deel van Europa van energie
zal voorzien.
De NATO-partners
gaan daar niet op in. De zaak dreigt
uit de hand te lopen als Reagan met
sancties dreigt die de installatie een
beetje vertragen. De onverzettelijke
houding van Engeland en Frankrijk
doen uiteindelijk de USA zwichten
maar de verkoeling in de relatie zal
heel 1 9 8 2 voelbaar blijven.
LENTE
In Latijns Amerika be lo o f t de lente
warmpjes te worden. Allereerst is er
de e conomi s c he injectie de Reagan
aan de zuidamerikaanse landen wil
geven met een 12 jarenplan voor
8 24 miljoen dollar. ’Als we de vrijheid niet onmiddellijk verdedigen,
zegt hij, zullen nieuwe Cuba’s o n t staan.’
Haig doet daar nog een schepje b o venop en lanceert een nieuwe d o minotheorie. De term stamt uit de
pijnlijke viëtnamperiode. Het eerste
domi nosteentje zal al de rest doen
omslaan. El Salvador is dat ïste
steentje, zegt Haig. De publieke reactie is precies omgekeerd. Amerika
wil geen nieuw Viet Na m, he t trauma zit dieper dan Haig dacht.
Top o f the bill in deze l ent emaanden ; Thatcher stuurt een volledige
vloot naar de Falklands. D ez e o o r log op zakformaat heeft toch niet
voorziene gevolgen ;
- Thatcher wordt razend populair in
eigen land maar krijgt geen steun

ontdek fuifzaal
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bij de NATO-partners.
-Reagan kiest partij voor Engeland
en dat wordt niet in dank af ge no men door Latijns Amerika.
-Tenslotte bewijst de zeeslag dat de
looge schepen zeer kwetsbaar zijn
tegenover geavanceerde raketsystemen.
In Duitsland steunt het partijcongres van de SPD kanselier Schmi dt
ondanks oppositie van de linkse
vleugel die tegen de amerikaanse raketten is. De voorspelde afzwakking
van Schmidts positie blijft beperkt.
In Italië o nt spo o rt een antiduikbo o toe fe ni ng in een echte oorlog
als de Italiaanse onderzeeër tijdens
een simulatie een echte sub ont de kt
op nauwelijks 3 0 mijl van de maririne basis Taranto. Na een achtervolging van 18 uur ont snapt de
’s p o o k s u b ’.
NEDERKOUTER 118 - 9000 GENT
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De wereldpolitiek wordt even w e g getrokken van het bewapeningsprobleem. Beiroet wordt aangevallen
door Israël.
Ondertussen geeft Haig (US bui te nlandse zaken) zijn ontslag.. Shutlz
volgt hem op. In Europa is me n niet
zo gelukkig m et deze opvolging.
Haig had zich de reputatie o p g e bo uwd van een Europa-kenner, en
vooral een Amerikaan die de g e vo eligheden van de Europese politiek
begreep.Toen Reagan afweek van
Haigs buitenlands beleid stapte hij
op. Zijn tegenstanders vonden dat
geen dag te vroeg. Vooral in het
Witte Huis verweet men Haig dat hij
zich gedroeg als was hij de president
zelf.

' ALLE FILMAFFICHEN

BESLUIT R US LA N D 82

De vredesbeweging in de US incasseert klappen. Niet alleen ’viert’het
Amerikaanse leger de 37ste verjaardag van Hiroshima me t een nucl eaire test in de nevadawoesti jn, b o vendien weigert het congres met
2 0 4 tegen 2 0 2 st emme n een advies
te formuleren voor het bevriezen
van de arsenalen in o os t en west.

Op de valreep van 82 en na ma anden welles-nietes geruchten geeft
Bresjnev de geest. Andropov ko mt .
Het westen reageert afwachtend.
De politieke lijn die hij zal volgen
bleef lang een gok tot de plooien
van de machtsovername gladgestreken worden. Zijn carrière geeft al 2
vingerwijzingen : zijn KGBverleden
geeft weinig hoop op een dooi,
maar zijn
kennis van het Westen
kan heel wat misverstanden voorkom en.

NAJ AAR

BESLUIT AMERIKA 82

Schmi dt verliest het vertrouwen van
de Duitse liberalen zodat de kristen
democraten in een regering komen
m et Hel mut Kohl als kanselier. Hij
bel ooft zo vlug mogelijk verkiezingen en wil voorlopig me t het interim-kabinet het beleid van zijn v o o r ganger
voortzetten,inclu sief
het
NA VO-dubbelbesluit.

De Amerikaanse strategie wordt in
1 9 8 2 duidelijk. De plaatsing van de
euro-raketten heeft volgens de logica van het pentagon wel degelijk
zin en is gebaseerd op t wee premissen.
Allereerst m o e t de US in staat zijn
te reageren op een russiche ’first
strike’.
Ten t weede leeft de idee dat een b e perkte nucleaire oorlog die niet verder gaat dan de raketsilo’s o f Europa mogelijk is.
Voooral deze laatste premisse trekt
heel wat kritiek. Onmiddellijk proberen militaire experten te waarschuwen voor een automatische e scalatie. Ze pleiten voor meer konventionele bewapening in Europa.
Ze vinden onverwacht steun bij de
nato-generaal Rogers die in het najaar dit pleidooi overneemt.

NATO-generaal Rogers pleit voor
een sterkere convent ionel e b e wa pening van het bo ndge noot sc hap.
Hij meent dat op die manier Europa
minder snel nucleair zal mo et e n u it pakken.

EURO-USA
De vriendschapsbanden tussen USA
en de europese NATOpartners zul len in 1 9 8 2 slapjes gaan hangen. Al
in januari ko mt het t ot een eerste
discussie wanneer Reagan aandringt
op sancties tegen de USSR na het
instellen van de Poolse krijgswet.
Reagan k om t van een ko uw e kermis
thuis. Het sovjetpersagentschap Novosti prijst zelfs de t erughoudendheid van West Duitsland.
De Europese leiders argumenteren
dat het instellen van de krijgswet
wel eens de enige mogelijkheid kon
zijn om een Russische invasie in
Polen te vermijden. Bovendien,
schrijft de Amerikaanse pers, hangt
Europa steeds meer af van handel
m et de USSR.
Reagan van zijn kant legt wel sancties op die indrukwekkend klinken
maar eigenlijk weinig om het lijf
hebben.

ZOMER

In Spanje wordt Felipe Gonzales de
eerste socialistische premier sinds
de spaanse burgeroorlog ( 1 93 9 ) .
Gonzales wil een referendum over
het spaanse lidmaatschap in de
NATO.

Breznjev overlijdt op 10 november
1 9 8 2 na achttienjaar aan het hoof d
te staan van de USSR. Hij wordt
verrassend snel opgevolgd door
Joeri Andropov. De ze macht swi s s eling wordt de grote o nbe ke nde factor in de ko me n d e we ke n en ma a nden.
Wat biedt je een
Studentenrekening . ..?

BESLUIT EUROPA 82
Het verschil in de reacties op de
poolse krijgswet en vooral het dispuut rond de russische pijplijn verkoelen een tijdje de relatie me t de
US.
Druk diplomatiek overleg en vooral
het kanselierschap van Kohl sluiten
opnieuw de nato-rangen.
Uiteindelijk was 1 9 8 2 arm aan feiten maar een we l ko me adempauze
waarin z o we l de kerk, regeringen
als de vredesbeweging zich duidelijk
kunnen profileren, ondertussen nadert 1 983. Het plaatsingsjaar. V o l gende week heden en t o eko ms t .
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m aritiem
DE Gentse haven en de rechtsfaculteit
hebben de eerste avances uitgedeeld.
Van 11 januari to t 18 april staat de
academieraadzaal open voor één namiddagje in de week 'm aritiem e w etenschappen'.

Alle achterdeurtjes lijken wel goed om
de uitbreidingsstop te omzeilen die de
uitbouw van nieuwe universitaire richtingen blokkeert. Wat nu een ’post-universitaire cyclus’ gedoopt werd, zou
later moeten uitgroeien tot een bijzondere licentie, of toch minstens een
aparte maritieme oriëntatiemogelijkheid binnen de rechten of de economie.
De gentse haven kan geschoolde
krachten best gebruiken als die een
beetje kaas gegeten hebben van economie of rechten en daar boven op
vertrouwd zijn met maritieme problemen. Een gevarieerd lessenpakket
’maritieme wetenschappen’ met o.a.
economie, zeerecht, verzekeringen en
internationale handel, zou in de eerste
nood moeten voorzien. Vooral prof.
Storme ziet hierin een onontgonnen
terrein, al dreigt zijn seminarie met de
transfert van Koen Baert, die met
nieuwjaar secretaris wordt van het
Ijzerbedevaartcomité, wel een specialist ter zake kwijt te raken. De lessenreeks loopt van januari tot april, elke
woensdagnamiddag in de academieraadzaal van de Volderstraat 9. Meer
inlichtingen bij prof. Somers (25.76
51 - 1. 291).(F.G.)

vrijgesteld ?

De Vliegende reporter is geland na enkele tussenlandingen bij pedels en de
dienst inschrijvingen (rectoraat). Bedoeling was enige duidelijkheid te
scheppen omtrent het vrijstellingssysteem voor bissers, ook wel creditsysteem gegoemd. Duidelijkheid? Je
maakt het zelf maar uit na dit artikel.
Iedereen weet ondertussen wel, of zou
moeten weten en zal alleszins weten
als hij doorleest , wat de hoofdlijnen
zijn van het creditsysteem: 1. aan alle
examens deelgenomen hebben, uigez.
wettige redenen, 2. ten minste 12/20
behaald hebben, 3. een gemiddelde
van 9/20 hebben.

Eerste vraag die rees: wat als de student in zijn tweede zittijd enkele examens om wettige redenen niet aflegde; hoe wordt het gemiddelde dan
berekend ? Zijn de eventuele ’plus
12-vakken’ uit de tweede zit nog vrijstellingen ? We kregen een genuanceerd antwoord op deze vragen. Volgens het rectoraat (het examenreglement) wordt het gemiddelde berekend
aan de hand van de ’laatst behaalde
p u n t e n '. Is dat gemiddelde 9 of meer,
dan is de bisser vrijgesteld van alle vakken ’plus 12’, zowel die uit de eerste
als uit de tweede (om wettige redenen
onvoltooide) zittijd.
Andere versie: in de faculteit Letteren
en Wijsbegeerte en de faculteit Geneeskunde berekent men het gemiddelde aan de hand van de ’h o o g st e
p u n t e n ’, of dit nu de laatste of de
voorlaatste zijn. Deze nuancering geldt

ladingen van
zilverpapier

Van het aantal vreemde studenten is systeem. Dat vroeg meer tijd.
John Olanya er eentje. Hij komt uit Problemen kun je dat moeilijk noemen,
Uganda waar hij al drie jaar unief ach- dat is gewoon aanpassing, ’t Hangt van
ter de rug had en een tijdje werkte in je persoonlijkheid af of je daar probleéén van de nationale instellingen voor man rond maakt.
landbouwonderzoek.
John was bereid een interview toe te S c h a m p e r : A d m i n i s t r a t i e f ?
staan maar vroeg onmiddelijk om niet
over politiek te praten. Een tegenval- John: Als je zoals ik met een beurs van
ler of een typisch kenmer ?
de Belgische regering komt, ben je verwacht. Je wordt opgewacht in de luchtS c h a m p e r : Je s t u d e e r t hier veevoeding.
haven, er was een verblijfplaats voorWas h e t mog el ij k d a t in Uganda te
doen ?
zien. alles was op voorhand geregeld.
John: Dat was mogelijk. Er was de keuze in Uganda te blijven of naar het buitenland te gaan; dat laatste leek me interessanter.
S c h a m p e r : H e b b e n veel s t u d e n t e n de
kans h un studies in h e t b u i t e n l a n d te
beëindigen ?

John: Er is een harde competitie om
aan een beurs te komen. Je moet tests
en interviews afleggen om geselecteerd
te worden. Iedere student heeft de kans
om aan die selecties deel te nemen.
S c h a m p e r : T o e n je hier —nu z o ' n 15
maanden geleden— aankw am , wat waren de eerste p r o b l e m e n ? De taal n a tuurlijk...

John: Ik persoonlijk kwam in de zomer
aan, ’t klimaat viel dus best mee en de
overgang naar kouder verliep ge leidelijk. Natuurlijk ontmoet je nieuwe mensen en je probeert je te integreren in het

S c h a m p e r : Je begreep geen w o o r d N e derl ands toen je hier k w a m ; hoe voelt
d a t in de lessen ?

John: Wat dat betreft; ik kwam om me
te specialiseren in een onderwerp waar
ik al een en ander van af wist. De vakken kwamen me vertrouwd voor. Wetenschap is wetenschap, overal ter wereld. Er blijft natuurlijk het taalprobleem maar veel termen zijn internationaal. Indien je geen achtergrond hebt
over het onderwerp dat je hier komt bestuderen zijn de problemen veel groter
denk ik.
S c h a m p e r : D a t was dus een vo o r d ee l
voor j o u . H o e v e r l o op t h e t c o n t a c t m e t
de p r o f s ?

John: Als je dus verwacht wordt, is het
niet zo lastig. De prof weet wie je bent,
vanwaar je komt en wat je al gestudeer
hebt. Hij weet dat je op je juiste plaats

alleen in de genoemde faculteiten, zij
werd aldaar door de verenigde examencomissies goedgekeurd. Dit kadert
in de deliberatiebevoegdheid van de
examencommissies. Die deliberatiebevoegdheid houdt namelijk in dat door
de examencommissies lossere eisen
mogen gesteld worden, ze hebben een
interpretatiebevoegdheid en zolang
dat geen strengere maatregelen inhoudt dan de door het examenreglement voorgeschreven, zijn er geen bezwaren. Welk systeem wordt toegepast,hangt af van de faculteit: strenger
dan het examenreglement mag alleszins niet.

Een tweede onzekerheid: wat met de
vakken die slechts om de twee jaar
gedoceerd worden ? In de faculteit
L & W bestaan cursussen die aan eerste en tweede kan. samen gedoceerd
worden. Het volgende jaar worden dan
andere cursussen aan beide jaren gegeven. Een eerste kan-bisser heeft dus
na zijn bisjaar beide cursussen reeds
gehad en examen erover afgelegd.
Kan hij een vrijstelling bekomen in
zijn tweede kan voor een reeds afgelegd examen (met resultaat ‘plus 12.)
twee jaren daarvoor ? Antwoord: een
volmondig JA, ondanks vroegere uitspraken van professoren. Daarbij zegt
het reglement dat de vrijstelling behaald wordt voor een vak, afgelegd
in het ’voorafgaande academiejaar,

waarin

de

k ur s u s

werd g e d oc e er d ' .

Voor de studenten met belangrijke
practica die echter samengerekend

zit. Hij kan je dan gamakkelijk inlichten
over wat je nodig zal hebben voor je
studie.
S c h a m p e r : Je m a a k t je thesis in h e t labo in Melle.

John: De promotor bespreekt met jou
wat je zou kunnen doen en waar. Je
krijgt alles wat je nodig hebt en je kan
aan het werk. Dat is overal zo.
S c h a m p e r : Ik bedoel: je was daar in
Melle toch n i e t a l le e n.

John: Nee, daar waren nog studenten.
De ganse ’staf’ in ’t labo spreekt Engels
en ze zijn gewoon buitenlandse studenten op te vangen. Bovendien is alle uitrusting internationaal gestandardiseerd
en kan je gemakkelijk je weg vinden.
S c h a m p e r : Wat kan je d o e n m e t w a t je
hier geleerd h e b t ?

John: Na m’n twee jaar studie hier ga
ik terug naar Uganda om daar in een internationale instelling verder onderzoek
te doen. Er zijn nog meer mogelijkheden; ik zou bv kunnen les geven...
S c h a m p e r : Je b e n t d u s z e k e r dat je d i rect aan de slag kan.

John: Dat verwacht ik toch. Ik kwam
hier om te specialiseren en zodra ik
klaar ben ga ik terug. Dat is de gewone
procedure.
S c h a m p e r : N i e t s t y pi s c h Belgisch ?

worden met de behaalde punten voor
het theorie-examen, blijft de onzekerheid in verband met eventuele vrijstellingen van practica o f theorie.
Wanneer een student voor beide samen onder de 12 zit (het eigenlijke resultaat, geen vrijstelling dus), maar
boven de 12 voor één van beide, dan
hangt een (gedeeltelijke) vrijstelling
nog steeds af van de goedheid van de
prof.
En wat met de trissers ? Volgens de
dienst inschrijvingen verliezen die hun
vrijstellingen aangezien ze niet behaald
zijn in het ’voorafgaande academiejaar, waarin de cursus werd gedoceerd’
niet meer. In de praktijk dat dan weer
anders, gelukkig voor de trissers. Maar
zekerheid is er weer niet.
Tenslotte nog enige vragen waar we
wel zeker over zijn: partiële weigering is ook in een bisjaar mogelijk:
wie vindt dat hij maar beter wat meer
vakken opnieuw doet, heeft de vrije
keuze. Ook een graad is nog in een
bisjaar te behalen. In theorie is dus
ook de grootste onderscheiding voor
bissers voorhanden.
Als de eerbiedwaardige lezer nu net als
ons een punthoofd krijgt van alle bovenstaande officiële, officieuze of andere informatie, dan kan dit een
troost wezen: ook de onderwijsraad,
die het creditsysteem uitdokterde en
ter goedkeuring aan de Raad van Beheer voorlegde, zit zo’n beetje met de
handen in het haar. Binnenkort volgt
een evaluatie van ’hun’ systeem. De
vliegende reporter zal dus maar weer
opstijgen en op tijd en stond een landing maken als er wat nieuws te beleven valt. Duidelijkheid mischien,
wie weet ?
(pH)

John: Ik ben al op een andere universiteit geweest en het lijkt overal min
of meer hetzelfde. Overal zijn vriendelijke en minder vriendelijke mensen.
Schamper: Ooit moeilijkheden onderv o n d e n vanwege je h u i d s k l e u r ?

John: Nee, Nee — Zoals ik al zei: er is
niets ongewoons aan dat mensen verschillend reageren. Als je zoals ik komt
met een bepaald doel let je minder op
wat zich rondom jou afspeelt. Als je
op straat loopt bv. schenk je geen aandacht aan de omgeving. Aan sommige
dingen moet je je wel aanpassen maar
dat went. Het is normaat. Of je daar
problemen mee hebt, hangt van jezelf
af —hoe je zelf reageert.
Schamper: Voorbeeld?

John: Soms krijg je van die onmiddelijke reacties als je ergens binnenkomt
en ze zien een zwart gezicht. Maar dat
kan je geen probleem noemen. Ik ben
daar niet door verrast, het is niets wat
ik niet verwacht had.
Op verder aandringen en of the record
vertelde John wel enkele konkrete
voorbeelden. Hij verzocht echter uitdrukkelijk die niet te vermelden. Hij
vind dat zoiets ondankbaar zou overkomen t.o.v. de mensen die hem vriendelijk behandelen. Weer pech voor ons
— of weer typisch?
S c h a m p e r : H e b je bi j v oo r b ee ld o o k
g e h o o r d d a t de Belgische regering van
plan is m i n d e r v r e e md e s t u d e n t e n toe
te laten aan o n z e universi t ei t en ?

John: Nee, misschien heb ik niet genoeg tijd gehad om dat uit te zoeken.
Maar het zou toch moeilijk zijn een al- John: (ontwijkend) Nee, nog niets over
gemene te geven; die zou zeker niet al- gehoord. Dit is een universiteit die openstaat voor internationaal gezelschap
gameen geldend zijn.
van studenten, dat apprecieer ik.
— we zouden toch niet over politiek
S c h a m p e r : j o u idee van de Belgische
praten...
(A.B.)
student ?

analfabetisme ad rug
U zal het al gemerkt hebben aan de
stapels van Jef Geraerts’ nieuwste die
keurig op tijd in de etalages ligt te
pronken: in Antwerpen ging opnieuw
de jaarlijkse boekenbeurs door. Vlaanderens uitgeverijen hebben zich aan de
Van Rijswijcklaan verzameld om te
proberen hun aan de man of vrouw te
brengen. Of, desgevallend, aan de student te brengen. Een beperkte rondvraag leerde ons of dat laatste inderdaad lukt.
De boekhandels in het Gentse Quartier Latin krijgen dan wel volop studenten over de vloer; Veelal betreft
het enkel de aanschaf van kursussen.
Ook werken die min of meer in verband staan metde gedoceerde stof
kennen een vaste afzet. Verder blijken studenten net zo trend-gevoelig te
zijn als andere bevolkingsgroepen, als
het de aanschaf betreft van werken a
la ’Aerobic met Doris D.’ Voor de
rest is het huilen met de pet op. Romans blijven virtueel, en poëzie helemaal onverkocht. Eén boekhandelaar
stelde het zo: ’’dichtbundels koop ik
praktisch niet meer in - raak je aan de
straatstenen niet meer kwijt. Enkel
amateurs als het Poëziecentrum kunnen zich daar nog mee bezig houden”.
Boekhandelaars kunnen aan de hand
van hun verkoopcijfer de opgegeven literatuurlijsten reconstrueren; de opneming van eenauteur in een literatuurlijst betekentg zijn ingangsticket tot
de Aula der onsterfelijken.

Als voornaamste obstakel voor de
aanschaf van boeken wordt de prijs
genoemd. NogaL wiedes als je bedenkt
dat je in de studentenresto‘s kan middagmalen voor 1/10 van de prijs van
‘ Het verdriet van België’. Boeken worden inderdaad steeds duurder ni et
alleen door de hogere productiekosten maar ook door de goedkope concurrentie van grootwarenhuizen en
boekenclubs, (een item dat op zich
al een artikel waard is)

nuttig

Voor wie weinig geld heeft, toch boeken wil lezen, én een blanco strafblad
houden, blijven twee wegen over: De
Slegte en de bibliotheek. De gouden
tijden van het antiquariaat zijn
duidelijk voorbij. De afgelopen jaren
zijn de prijzen fors gestegen, doordat
aan de ene kant de vraag steegsteeds meer mensen weken immers
uit naar het goedkopere tweedehandscircuit- en anderzijds het aanbod inkromp doordat o.a. de Standaard-boekhandels hun eigen Modern
Antiquariaat opzetten4. Bovendien is
het vreemd vast te stellen dat Trivialliteratuur en kijkboeken vlugger
een koper vinden dan het werk met
meer literaire aspiraties. De Gentse
Openbare bibliotheek aan de Koutelt onder haar leden meer scholieren dan studenten De collectie is

MOTIE IN LZl W
Op de vergadering van de faculteitsraad van de Letteren en Wijsbegeerte
van 26/10 jl. kwam, naast de gewone
administratieve rompslomp, een motie
in verband met de rakettenkwestie het
grijze gedoe een tintje geven. Deze
motie was een reaktie tegen de regeringsbrochure ’Vrede en Vrijheid’ die,
zoals u allen wel stilaan weet, door het
ministerie van Landsverdediging naar
alle onderwijsinstellingen is gestuurd
en bijgevolg ook naar de RUG om dan
via het rectoraat op het secretariaat
van de Blandijn te verzeilen. Men
meende hierop te moeten reageren en
na flink wat over en weer gepraat en
het aanbrengen van enkele wijzigingen
(t.t.z. punt 2: inlassen van: ’inbegrepen de ontmanteling van de SS20’ (op
voorstel van dr. Van Uytfangen); punt
5: inlassen van ’zonder dat ze de oppositie de mogelijkheid heeft geboden
hetzelfde te doen’ (op voorstel van
prof. Van Caenegem)) werd hiernavolgende motie goedgekeurd met 32
stemmen voor, 2 tegen en 1 onthouding.

samenvatting motie:
Uitgangspunt is de mirele plicht van
de universiteit stelling te nemen over
de fundamentle maatschappelijke problemen. Dit laatste wordt o.m. bevestigd door de bewogenheid die bij de
bevolking heerst i.v.m. de beslissing
over de plaatsing van kernraketten op
Belgisch grondgebied. Rechtsreekse
aanleiding is de brochure ’Vrede in
Vrijheid’, door de regering opgesteld
en verstuurd o.m. naar de RUG en zo
terecht gekomen op de faculteit.
De raad spreekt zich uit voor een volledige en gelijktijdige ontwapening van
Oost en West, en tegen het bestaan en
de aanmaak van kernwapens saar ook
ter wereld.
De raad steunt de eis tot de oprichting
van een Belgisch Vredesinstituut om
wetenschappelijk onderzoek te verrichten in dienst van de vrede.
Verder wordt er gewezen op de subjectiviteit van de brochure die daarbij
nog verspreid wordt in het onderwijs
zonder dat de oppositie de kans krijgt
hetzelfde te doen.
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desalnietemin van een behoorlijk niveau. Het prijsargument kan hier
duidelijk niet aangehaald worden:
het lidmaatschap van de bibliotheek
is gratis. Als er dan toch nog gelezen
wordt, dan gebeurt dat vooral om
utilitaire redenen. ’ Het onafhankelijk blad voor radio en televisie’ zoals
dat steeds wordt genoemd in de reclamespots op de BRT en dit eigenste
weekblad
vormen
hierop
de
uitzondering.

agenda
MAANDAG 21/11
Theater: De liefdesgeschiedenis van
de eeuw’, organisatie Masereelfonds in
de Zwarte Zaal (Proka), Acade miestraat. Inkom: 200, leden 150.
Voordracht: ’Martin Luther door
Jos Vercruysse s.j. in het Congressenpaleis,Citadelpark om 20u30.Inkom:
gratis.
DINSDAG 22/11
Theater: ‘De Demonstratie’ door het
Epigonentheater ZLV in de Vooruit
om 20u30.Inkom: 170/200.

Nobel

Swing Job Rythm-Blues (tot 29/11.
in de Sjakos, Overpoortstraat, telkens
om 21 uur. Inkom: gratis.

Ook de literatuur die wel nog in het
leespakket voorkomt, ontsnapt niet
aan dit nuttigheidsprincipe. Auteurs
die je moet gelezen hebben om te
kunnen meepraten, en niet als een
kompleet analfabeet te boek te staan,
komen occasioneel wel eens op het
nachttafeltje terecht. Schrijvers die
geen Nobelprijs ontvangen hebben,
niet uitgegroeid zijn tot cultfiguren,
worden duidelijk niet gelezen. John
k. Toole,, Josepha Mendels, Illyes,
Nawal El Saadawi of Rita Mae Brown
bleken bij enkelen vaag bekend; éen
zonderling had zelfs al een boek van
hen gelezen. Nou ja, tenslotte, wat is
het nut van het lezen van ”A Confederacy of Dunces’?(M. Hooghe)

WOENSDAG 23/11

Dergelijke moties zijn eerder uitzonderlijk, het gewone werk van de faculteitsraad bestaat veeleer uit advies over toewijzing van leeropdrachten en
leerstoelen, advies over programmahervormingen, het bestuderen van aanvragen voor toelagen, het verdelen
van werkingskredieten, het oprichten
van commissies, enz.
Als studenten zijn we daar met zeven
zeer sterk in de minderheid doch hebben wel de mogelijkheid een ’studerende stem’ te laten doorklinken. Om
deze mogelijkheid maximaal te benutten, zullen wij als vertegenwoordigers
dan ook, wanneer de noodzaak zich
voordoet, het studentenpubliek raadplegen via kringen en werkgroepen.
Dit lijkt ons een haalbare en verantwoorde wijze om werkelijk aan vertegenwoordiging te doen. Doch ook
de enkeling die meent reële problemen
binnen zijn richting te ervaren ken bij
ons terecht en dit door in de portiersloge in de Blandijn in het vakje voorbehouden aan de studenten een briefje te deponeren, gericht aan de studentenvertegenwoordigers aan de faculteitsraad. Waarna wij dan wel contact
met desbetreffende(n) zullen opnemen.
(de studentenvertegenwoordiging in de L&W.)

fci h

e t

l a a t s t e

n ie u w s

grondige informatie
en
de achtergrond van
de gebeurtenissen
in de actualiteit
onovertrefbare
sportberichtgeving

k b HET LAATSTE NIEUWS
de grootste krant van het land

Optreden: ’The Lost’ in jeugdhuis
Zwabber, Koningin
Elisabethlaan
51 om 21 u.
Theater: ’ De Struiskogel’ door het
Epigonentheater ZLV in de Vooruit
om 20u30. Inkom: 170/200.
DONDERDAG 24/11
Avond rond ’ Misbruik van Marxistische begrippen’ in Elcker-Ik, Hoogstraat 9 om 2Ou.
Theater:

zie

23/11

in Vooruit.

VRIJDAG 25/11
Fuif: Schoppenvrouwfuif georganiseerd door de Fern Soc Groepen in de
Vooruit om 21 uur. Inkom: 59.
ZATERDAG 26 en ZONDAG 27/11
’De Mythe ’ van Freek De Jonge in
het NTG, St-Baafsplein 17. Zaterdag om 20u, zondag om 15u.
Alle gegevens voor de agenda steeds
binnen op vrijdagmiddag vóór de
week van publicatie t.a,v. JJ.
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