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RAAD OOK EENS

Het kan niet altijd je beste dagje zijn.
Door de bookmakers getipt als favoriet, moest paard(epiet) Stevens in extremis de kop buigen voor De Caluwé.
Een gesprek met winnaar en nieuwe
voorzitter van Sociale Raad.
Zie pagina 1 & 3.

HlLORITEIT

Dat ’t jachtige tijden zijn, hé ? Tegen
wie zeg ik het ?
Spurten voor de tram, rennen voor je
leven ... En wat nogal meer ... werken
met de elleboog, haasje-over bij de kollega’s. Ook ’es proberen ?
( ’t staat op pag. 4)

EEN STALEN RUG

U ITVER K O O P
Wat in vervlogen gouden jaren halsstarrig als een uitverkoop van het wetenschappelijk onderzoek van de
hand werd gewezen, is ’in dees harde
tijden’ opeens wel mogelijk. De
rechtstreekse samenwerking tussen
de privé-industrie en de rijksuniversiteit is sinds de laatste samenkomst
van de raad van beheer geen uit de
lucht gegrepen fabel(ta)tje meer. Op
de verghadering van 17 februari jl besliste de RvB van de RUG met een
uitgesproken meerderheid — 22
stemmen voor, 6 tegen en 1 onthouding- voor het voorstel van de Landelijke Bediendencentrale (LBC) tot
deelname van de Gentse universiteit
in de Sidinvest nv, de financieringsholding van het Vlaamse staal. Een
commissie, bestaande uit LBC- secretaris en acv- vertegenwoordiger in de
RvB Luc De Clercq en een vertegenwoordiger van de academische overheid, zal in de komende weken de
blauwdrukken van die principiële beslissing uittekenen en de eerste stappen richting Zelzate zetten.
Het LBC- voorstel to t verhoging van
het maatschappelijk kapitaal van de
nv Sidinvest door een paricipatie van
de RUG ten bedrage van 10 miljoen

dateert van begin februari. Volgens
LBC- woordvoerder Luc De Clercq
zou dergelijke deelname van de Gentse Rijksuniversiteit de Vlaamse staalindustrie meer armslag geven tov het
Luxemburgse Arbed, dat momenteel
samen met de Luxemburgse staat
een meerderheidsparticipatie in de
nv Sidinvest bezit (de groep Arbed
controleert zoals ieder krantlezend
student wel weet, het te Zelzate gevestigde Sidérurgie maritime, beter
bekend onder de naam Sidmar). Verder zou het wetenschappelijk onderzoek aan de RUG hierdoor belangrijke ontwikkelingsprojecten in de
wacht kunnnen slepen. Een derde
argument pro een kapitaalsverhoging
van de holding is het aantrekken van
nieuwe arbeidsplaatsen in het Gentse, aldus De Clercq. Een niet te verwaarlozen pluspunt voor een vakbondsvertegenwoordiger,
dachten
we.

Een meerderheid van de leden van de
RvB, waaronder de vertegenwoordiger van het patronaat was wild enthousiast. het voorstel van vice-rector
Hoste — de rector was afwezig —het
LBC - voorstel aan een grondig on-

’N NIEUWE VOORZITTER
EN ’N BANK VOORUIT ?
De Sociale Raad is na lange tijd
eindelijk weer eens bij elkaar gekomen. De reden is duidelijk, de
Raad van Beheer had problemen
en als die problemen heeft, ligt
alles plat. Toch draait alles verder.
Op de eerste vergadering stonden
slechts twee agendapunten : de
verkiezing van een nieuwe voorzitter en een rondleiding door alle gebouwen, waarover de SR zeggingskracht heeft.

Vooral het eerste punt wekte onze interesse. De machtsstrijd is gestreden : Miguel Stevens die zich
voor de verkiezing graag overal
deed gelden als nieuwe voorzitter
is gewipt. Maar de kogel is door de
kerk én door Stevens. Ze vielen en
Johan De Caluwé bleef staan als
een os en kwam als uiteindelijke
overwinnaar uit de bus. De molen
heeft dus weer een nieuwe as.
Wie is deze laatste en wat wil hij
bereiken in en d.m.v. de SR ?
We vroegen het hem :

Schamper: Welk beleid denk je te
zullen voeren ?
Johan De Caluwé: Als voorzitter
zou ik mijn taak opsplitsen in drie
deelfuncties. Als eerste zou ik een
schakel willen vormen tussen de sociale raad enerzijds en de verschillende diensthoofden anderzijds. Wat de
beleidslijnen betreft wens ik dat de
prijzenpolitiek in de resto’s verdergezet wordt, dat men ze controleert
en eventueel wijzigt waar nodig en
mogelijk.
Ten tweede dient men de registratietechnieken in de niet- materiële sek-
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Dl M S NET DE PLEE welke ?
Voor de Rus in de keuken was er de
Oostfronter in de tuin. Het mocht
echter niet baten ... Deze week deel 1
van een interview met Bruno De Wever
(specialist onkruidwieder : in Schampertuin 2)
Take cover ! (tuin 5)

derzoek te onderwerpen en voorlopig
slechts de voelhorens buiten te steken, ketste dan ook op een muur van
ongeduld. De ’beslissing van 10 miljoen’ moest en zou ook vlug genomen worden. Andere universiteiten
zouden de RUG wel eens de loef
kunnen afsteken.
Ook het bezwaar van Marina Hoornaert, de vertegenwoordigster van de
socialistische vakbond in de RvB die
zei terug te schrikken voor de participatie van een Rijksuniversiteit in
een gemengde holding zoals de nv
Sidinvest waarin naast overheidsgelden ook privé-kapitaal geihvesteerd
is, werd weggewuifd.
Het blijft de vraag o f de Gentse universiteit haar miljoeneninvestering
ten gelde zal kunnen maken en o f
inderdaad niet meer voorzichtigheid
aan de dag diende gelegd. Een aandelenpakket van 10 miljoen stelt niet
veel voor ten opzichte van een maatschappelijk kapitaal van 7 miljard
(welgeteld 1/700). De nv Sidmar en
haar dochteronderneming, de nv
Sidarfin, brengen welliswaar ook elk
10 miljoen in, het inspraakrecht van
de RUG blijft zeer miniem. Het wetenschappelijk onderzoek dat op de
Gentse campus bedreven wordt laten renderen is één (nuttige) zaak,
je frietkraam openstellen om er een
wildvreemde zijn patat in te laten
bakken, een andere.
(FV)
tor, zoals PAS, dienst voor studieadvies en sociale dienst, verder te
zetten om tot een evaluatie te kunnen komen. Dit om na te gaan hoe
de sociale sektor is en werkt. Dwz
na gaan of ze aan de gestelde doelstellingen voldoen, dit door te registreren welke studenten er komen en
voor welke problemen. Hieraan gekoppeld zouden we dan moeteg komen tot een beslissing of we al dan
niet op dezelfde manier blijven verder werken.
Een derde taak (waarschijnlijk belangrijker voor de studenten), die ik
zie, is dat de studentenproblematieken binnen het studentenhhuis blijven en daar ook worden opgelost. De
Sociale Raad (SR) dient zich met
technische kwesties bezig te houden
en niet met ideologisch. Dossiers aangaande ideologische discussies binnen
de studentenwereld zullen wij dus
zoveel mogelijk trachten terug te sturen.
Schamper: Geen studentenperikelen
meer in de Sociale Raad, dus.
Johan: Neen, enkel als het om financiële kwesties gaat.
Schamper: Je sprak over een verderzetten van de gevoerde prijzenpolitiek (ivm resto's). Wat bedoel je daar
precies mee ?
Johan: Die prijzenpolitiek houdt in
dat er een prijzendiffQV£m+’Q+io '7tjl
vervolg op p. 3

DIE
NATALIE

De Gentse universiteit lag er vorige
vrijdag verlaten bij. De RUG vierde
haar 168- ste veijaardag en heel wat
studenten hadden al de trein naar
huis genomen voor een extra lang
weekend.
De professoren daarentegen hadden
een afspraak in de Aula voor de uitreiking van de eredoctoraten aan,
wat men mij verteld heeft, bijzonder
wereldbekende academici. Het protocol van de academische zitting kreeg
wel even een deuk toen prof. Vlerick
studenten op straat die met een spandoek meer aandacht vroegen voor
het werkloosheidsprobleem de huid
bleef volschelden tot de politie het
spandoek wegnam.

In een afgeladen Aula werden de eredoctoraten overhandigt aan de Amerikanen Teranishi (die met geur- en
smaakstoffen experimenteert om oa
het gedrag van dieren te beihvloeden)
en Rosalyn Yalo die voor haar hormonaal onderzoek al aan haar vierendertigste eredoctoraat toe is.
Prof Luhman uit het Duitse Bielefeld
kreeg de onderscheiding voor zijn juridisch-theoretisch werk en prof Rijsdorp uit Utrecht voor het uitbouwen
van een pedagogisch verantwoorde
lichamelijke opvoeding.
Tenslotte was de Amsterdamse prof
Leeman als Cicero- specialist de aangewezen pleiter om de universiteit te
danken in naam van de vijf gelauwerden. De huidige generatie ziet deze
academische eretekens steeds minder
zitten, maar universiteiten hebben internationaal kunnen samenwerken en
deze eredoctoraten geven daartoe
een mooie gelegenheid.
De rector was blij, gelukkig, vereerd
en spreidde een engels ten toon waar
zelfs de aanwezige Nederlanders van
opkeken.
Iedereen bedankte iedereen. Het
leven is mooi. Onze alma mater is
fantastisch. Wij zijn de number one,
welliswaarwaar enigszins belachelijk
uitgedost in de ceremoniële toga en
bijhorende zwarte breugelmuts, maar
karnaval is dan ook niet ver meer
weg.
Alleen een vastberaden overtuiging
dat dit de allerlaatste keer mag wezen dat ik een dergelijke steriel- academische zelfbevlekking mag verslaan, konden slaapneigingen onderdrukken. Dat en de receptie, natuurlijk.
(FG)

FROM R U SSIA W ITH LOVE
Jaarlijks worden er aan de RUG
heel interessante licentiaatsverhandelingen gemaakt. Het is nochtans opvallend dat dan toch in studentenmiddens weinig daarover bekend is.
Slechts een aantal mensen van dezelfde richting zijn op de hoogte van
het bestaan van een aantal thesissen
die zij voor hun eigen werk kunnen
gebruiken. Daarbij worden een relatief klein aantal verhandelingen gepubliceerd.
Vorig jaar werd aan de afdeling
nieuwste geschiedenis van de faculteit L & W een verhandeling ingediend over ’Vlamingen in het Vlaamse legioen en de Waffen S S ’ door
Bruno De Wever. In dit werk dat zeer
goed onthaald werd op de vijfde verdieping van de Blandijnberg (afdeling
nieuwste geschiedenis) en daar ook
naar gekwoteerd werd , maakte de
auteur naast het zuiver traditioneel
opzoekingswerk gebruik van een
tamelijk recente ontwikkeling in het
historisch onderzoek, nl Oral History
(vakterm voor mondelinge geschiedenis) waarbij men beroep doet op
wetenschappelijke interviewvormen
met mensen die het allemaal zelf beleefde. De korte stukjes interview
werden ingelast tussen de theoretische beschouwingen. Dit maakt de
verhandeling veel aangenamer om te
lezen. Terwijl wij dit artikel afwerken zijn de onderhandelingen voor
publicatie, waarschijnlijk in het voorjaar, bezig met de uitgeverij Lannoo
in fielt. Uitkijken dus, want het gaat
hiet om een aspect van de oorlog
waar wel al veel over gezegd werd
maar dat nog niet op een dergelijke
manier werd belicht.
Enkele weken geleden hield Bruno
De Wever een voordracht voor een
vol auditorium A in aanwezigheid
van een aantal Oostfronters over Vlamingen in de Waffen SS in een organisatie van de Sociale Werkgroep Geschiedenis (SOWE GE).
Schamper: Kunt U misschien beginnen met een soort definitie van Oostfronters. In hoeverre verschilt hij van
de andere specifieke groepen die naar
het Oosfront trokken ?
BDW : Een Oostfronter is iemand die
tijdens WO II aan het oostfront gevochten heeft. Nu aan het oostfront
hebben er tientallen nationaliteiten
gevochten, de Vlamingen waren daar
een onderdeel van. Er waren echter
nog andere Vlamingen aan het Oostfront dan diegenen die ik bestudeerd
heb. Een groot aantal Vlamingen
trokken naar het Oostfront om met
de vrachtwagen te gaan rijden: de
zgn. NSKK- ers (National Socialistisch Kraftwagen Korps). Anderen
gingen bunkers bouwen: de zgn OTers (Organisation Tod) en dan waren
er ook nog meisjes en jonge vrouwen
die als leden van het DRK (Duitse
Rode
Kruis) verzorgingsfuncties
gingen uitoefenen. De groep die ik
bestudeerd heb zijn de mensen die

werkelijk in de eerste linie zijn gaan
vechten. Het al dan niet aan het
front zijn werd echter helemaal niet
als criterium genomen. Mijn studie
is in de eerste plaats een politieke
studie. Waar het mij vooral om te
doen was ligt in het feit dat Vlamingen die in Waffen SS en Vlaams legioen waren, opereerden in het kader
van de SS en dat deze SS politiek belangrijk was in Vlaanderen.
Schamper: Ze hebben dus wel degelijk allebei binnen het kader van de
SS opgetreden, want voor het
Vlaams legioen was dat niet zo heel
duidelijk en expleciet.
BDW: In feite was het Vlaams legioen een autonome eenheid althans
zo werd dat voorgesteld. In de praktijk was het niets anders dan een deel
van de SS, dus kaderde het in de politiek van de SS„ hoewel een groot
deel Vlamingen dat in eerste instantie nooit vermoed heeft. In feite zijn
de mensen die daar voor geworven
werden voor een deel geworven onder drogredenen. Degenen die zich
engageerden voor het Vlaams legioen
hadden dikwijls de idee te gaan strijden voor Vlaanderen tegen het Rode
Gevaar enerzijds en anderzijds om
een plaatsje te verwerven in het komende rijk, in de nieuwe orde. Maar
dan wel een autonoom plaatsje want
een nationalist had als streefdoel
Vlaanderen als staat.
Schamper: Dus niet binnen het Germaanse rijk ?
BDW: Wel in het Germaanse rijk
maar dan wel een Rijk gezien als Statenbond. Tenslotte moeten zij goed
genoeg geweten hebben dat het Nationaal Socialisme eng gericht was op
het Germanendom. De Vlaamse legioensoldaat zag het Groot Germaanse Rijk als soort Statenbond terwijl
de SS onder Himler dé speerpuntbeweging was voor een streng gecentraliseerd Groot Germaans Rijk. Dit is
trouwens ook de grote tegenstelling
tussen VNV (Vlaams Nationaal Verbond, nvdr) en de D-Vlag (Duits
Vlaamse Arbeidsgemeenschap, nvdr).
Zo krijgen we de situatie dat mensen
die het idee hadden om met Duitse
steun een soort Vlaamse autonomie
te bekomen in de Waffen SS werden
ingelijfd, een organisatie ijverde voor
een gecentraliseerd Rijk ! Een aantal Vlamingen in de Waffen SS hebben daar dan ook tegen gereageerd.
Schamper: Hoe was de situatie van
mantelorganisaties, laat ons het zo
noemen, nl het VNV, de D-Vlag ?
BDW: Het VNV zou ik geen mantelorganisatie noemen, de D-Vlag wel,
deze was nl een SS- bastion. Er waren dus twee grote nationalistische
strekkingen in Vlaanderen, enerzijds
het VNV die Vlaams-Nationalisten
waren, in de jaren ’30 zzer verrechtst
en aan de andere kant was er de DVlag, de SS- richting. Het essentiële
verschil werd daarstraks reeds uitgelegd. Het VNV deed aan politieke
collaboratie om hun politieke idealen
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BDW: Zij hebben natuurlijk wel
ingecalculeerd dat die mogelijkheid
bestond. Maar je kan hen niet beschuldigen van slechte wil. Tenslotte, de topmensen van het VNV stoden sinds lang binnen het VlaamsNationalisme. Je kan niet geloven
dat zij de politieke collaboratie
zijn ingestapt om iets anders te bereiken dan hun idealen. Zij hebben
werkelijk geloofd dat zij via politieke
collaboratie iets konden bereiken.
Dat het naiëf gebleken is, is zeer duidelijk.

^ M
RE

NEDERKOUTER 118 - 9000 GENT

n rtliik c

te bereiken via een Duitse overwinning. Bijgevolg, zonder Duitse overwinning zou hun politieke collaboratie een fiasko worden. Staf De
Clercq, leider van het VNV, stond
voor een dilemma. Hij moest enerzijds militair collaboreren met Duitsland om konsekwent te zijn (als je
politiek collaboreert moet je ook mimilitair collaboreren). Anderzijds
had Himler, topman van de SS, van
Hitler het monopolie gekregen om alle Germaanse wapendragers te organiseren, dwz dat eenieder die wilde
collaboreren in Germaans Europa dat
moest doen binnen het kader van de
SS. Het probleem was natuurlijk dat
de SS de politieke tegenstrever van
het VNV was. Er was dus een serieus
gevaar dat VNV-ers zouden geïndoctrineerd worden door de Waffen-SS.
In april ’41 besluit het VNV dan
toch militair te collaboreren. Het
gekke is wel dat noch Staf De Clercq,
noch iemand anders van het VNV
enige garantie gekregen heeft van
Nazi-Duitsland aangaande het politieke lot van Vlaanderen.
Het VNV hoopte dat het Vlaamse legioen buiten de Waffen- SS kon blijven. In hun optiek zou het Vlaams
legioen later de kern worden van het
Vlaams leger. Dit is natuurlijk waanzin, als je wat inzicht hebt in de nationaal-socialistische politiek die in
de eerste plaats gericht was op het
nationaal belang van het Duitse rijk.
Schamper: En dat hadden dus ook
de leiders van het VNV niet door ?
Iemand als De Clercq die dan toch
een klein beetje politiek inzicht had
zag dat niet in ? Of speelde hij bewust een bepaalde kaart ?
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Eens dat het Vlaams legioen in de SS
opleidingskazernes in Polen terecht
komt wordt het gewoon ingelijfd in
de Waffen- SS. Na drie dagen werd
het Vlaams legioen zelfs opgeheven.
Achteraf werd het dan wel terug opgericht omdat de politieke druk uit
Vlaanderen te groot wes.
Schamper: Wat opviel is, is dat de
Duitsers zelf tamelijk agressief gingen
reageren op een bepaald moment tov
de mensen van het Vlaamse legioen.
Ze stelden deze laatsten zowat voor
als lafaards, dus, kom bij de SS, dat
zijn helemaal geen lafaards. Waarom
juist die negatieve reactie van de
Duitsers ?
BDW: De Waffen-SS -opleiders waren
vooreerst niet opgewassen tov de
komst van buitenlanders wany tenslotte zagen zij de Vlamingen als buitenlanders die blijkbaar met andere
idealen bezield waren dan zij.
Schamper: Zij reageerden dus niet
binnen de gedachte van Himler, nl
het Groot Duitse Rijk.
BDW: Himler zijn ideologie evolueert
van groot Duitsland naar Groot Germanië naar Europa op het laatste.
De Waffen- SS opleiders kunnen niet
begrijpen, als leden van de politieke
speerpuntbeweging voor een Groot
Duits Rijk, dat die Vlamingen bv in
hun eigen taal wilden aangesproken
worden.
Schamper: Op een bepaald moment
wordt er in de verhandeling gesproken over de Spaanse Burgeroorlog
(1936, nvdr). Is er een verband te
leggen tussen deze burgeroorlog, de
mensen die daar zijn gaan strijden,
dus republikeinen tegen de rechtse
Franco- aanhanger, en de Oostfronters ?

BDW: De Spaanse Burgeroorlog
toont merkwaardige gelijkenissen
met de strijd aan het Oostfront. De
Spaanse Burgeroorlog was een strijd
tussen ideologieën en dat was ook
het geval voor de strijd aan het Oostfront. De eerste was van kapitaal belang omdat hij volgens mij de geesten
gescheiden heeft. Het is die periode
dat de vrijwilligers politiek bewust
geworden zijn. Als we de verslaggeving van deze oorlog in de kranten
bekijken, dan merken we dat dit
journalistiek gezien een kluif was.
Dagelijks in de periode van ’36 tot
’39 heeft men het over ontgraven
nonnenlijken, het alcazar van Toledo
dat stand hield tegen de stormloop
van de rode bolsjevisten, dat sprak
tot de verbeelding. Ik denk dat links
en rechts zich daar zeer duidelijk gescheiden hebben. Maar werkelijk
concreet verband is er volgens mij
niet. Er zijn bv geen vrijwilligers van
de rechterzijde die bij Franco meevochten en die later naar het Oostfront getrokken zijn.
Schamper: Het belang van de Spaanse Burgeroorlog lag dus in de polarisering tussen links en rechts.
BDW: Ja.
Om niemand te verplichten deze
zware brok in één ruk te moeten uitlezen, vrvolgen wij dit interessante
interview in ’Schamper’ van volgende
week.
(JA)

• “ vervolg van p. 1 :

I

worden ingevoerd volgens de keuze
van de maaltijden. Hier zal men zich
moeten baseren op de berekening
van de prijs die het dubbele is van de
grondstofprijs met een maximumwaarde van 100 Bfr. We zouden dit
eventueel kunnen uitbreiden of aanpassen. Men denkt ook aan andere
sleutels, zijnde oa niet precies het
dubbele en eventueel meer dan 100
Bfr. De reden waarom is dat er meer
wordt gestoken in een maaltijd van
100 Bfr dan in een van 70 bv.
Schamper: Gaat de kwaliteit van het
eten verbeteren ?
Johan: Dat hoop ik ten zeerste. Het
is ook mijn bedoeling om na de volgende SR ’commissie-menu’ op te
richten en daarin drie studenten aktief te laten meebepalen over de beleidslijnen. De commissie kan dan op
haar beurt maandelijks verslag komen uitbrengen op de SR. Dat zou,
hoop ik, een kwaliteitsverbetering
met zich mee kunnen brengen. Daarnaast hebben we ook de enquêtes die
zouden gestart worden in de resto’s
en misschien ook in de faculteiten
(eind volgend academiejaar, nvdr).
Schamper: In de periode voorafgaand op de eerste SR dacht iedereen
dat Miguel Stevens voorzitter ging
worden. Hij was een serieus concurrent in de strijd naar het voorzitterschap. Denk je vele tegenkantingen
te zullen krijgen van hem als persoon
en als lid van de Raad van Beheer ?
Johan: Dat zou kunnen, ik weet het
niet. Ik ken hem ook niet zo goed.
Het licht zeker niet in mijn bedoelingen hem tegen mij te krijgen en
het was ook niet de bedoeling om
precies tegen hém uit te komen. Ik
ambieerde het voorzitterschap, gewoon uit ambitie-standpunt en ik
heb natuurlijk gewacht tot er mensen
naar mij kwamen die mij wilden steunen. Het is nu eenmaal onmogelijk
om op je eentje naar zo’n voorzitterschap af te stevenen en dan nog te
gaan winnen.
5

Ik heb aan de mensen die mij steunden gevraagd wat gematigd te staan
tov die zaak. Het enige probleem was

VARIA
Het gaat niet altijd even goed met
het teater. Dank u. En dit zowel in
Gent, als in andere steden van
Vlaanderen. Nogmaals dank u.
Hoe staat het trouwens met het
filmgebeuren of met andere uitingen van des mensen fantasie, samengebracht onder de term kuituur... Ligt het aan de ontoegankelijkheid, de noodzaak tot het innemen van een persoonlijk standpunt, een tekort aan gerichte promotie of andere zaken zoals de eventuele hoge kosten. Daarom
ook het belang van een open ingesteldheid en een konsekwente
houding om naar teatervoorstellingen te gaan die plaatsvinden in
andere steden.
Om dit alles financieel aantrekkelijk te maken werd binnen het
Kultureel Konvent het Gents
Studenten Teater (GeStuT) opgericht. Nu stelt het GeStuT, na
reeds 2 produkties in Gent te hebben gepromoot een teatertrip naar
Brussel op 7 maart voor. In het
Teater VARIA wordt een hedendaagse en eigenzinnige bewerking
van Becketts ’Wachten op Godot’
gebracht. Het betreft een franstalige opvoering die zeer goede kritieken kreeg wegens het transponeren van het stuk uit de tijdsloosheid naar het leven nu. Teater
VARIA is gehuisvest in een oude
fabriek en kan zodoende vrij te
werk gaan in dekor en vormgeving,
wat ook in deze voorstelling sterk
naar voor komt.
Deze teatertrip gaat door op wo 7
maart, vertrek rond 18.45u aan De
Brug en terug rond 24. OOu. De
totale prijs is 2 OO fr., zowel ver-

dat ze mij naar voor geschoven hebben als voorzitter, zonder daarbij rekening te houden met mijn ambities.
Schamper: In die bewuste voorperiode wierp Stevens zich wel telkens op
als voorzitter ! Hoe sta je daar tegenover ?
Johan: Het is natuurlijk ieders recht
om een bepaalde post te ambiëren.
Maar hij stelde zich inderdaad altijd
voor als toekomstige voorzitter van
de SR, en hij ging op in die rol. Als
alles normaal was verlopen, was hij
waarschijnlijk ook voorzitter geworden. Maar op een aantal punten is hij
te ver gegaan. Tijdens de septemberstaking bv is hij nogal fel uitgevallen
tegen de vakbonden en die mensen
hebben dat natuurlijk niet genomen,
en gezegd dat ze eigenlijk iemand anders als voorzitter wilden.
Ik vind het trouwens logisch dat als
je met vier vakbondsafgevaardigden
zit van de tien stemgerechtigde leden
dat je die mensen niet zomaar buiten
spel kan zetten. Ik denk dat het de
normale gang van zaken is, dat als je
in een bestuursorgaan zit, je niet ongestraft kan uitvallen tegen een groep
die daar haar belangen komt verdedigen. Vanuit die optiek kan ik het
standpunt van de vakbonden - om iemand te kiezen die wat gematigder
is - dan ook niet kwalijk nemen.
Schamper: De vakbondsafgevaardigde van de CCOD (Christelijke Centrale van de Openbare Diensten) R Van
Den Driessche, is niet komen opdagen. Wat was de rol van jouw tegenstander hierin ?
Johan: Het CCOD heeft de verkiezing van een afgevaardigde één dag
uitgesteld, dat klopt. En het is inderdaad best mogelijk dat ze door de
’tegenpartij’ onder druk gezet zijn.
Ik heb trouwens gehoord dat het niet
Roger Van Den Driessche zou zijn
die afgevaardigde zal worden, maar
iemagd nieuw, waarschijnlijk een
vrouw. Ik weet niet precies of en
welke rol de ’tegenpartij’ gespeeld
heeft, maar het feit dat het CCOD iemand anders afvaardigt, kan wel in
plaatsing als toegang inbegrepen.
En Beckett blijft een interessant
(en veel gespeeld ) auteur te zijn:
een nederlandstalige versie van
’En attendant Godot’ kun je zien
in Arca op 12,19 en 26 maart’
Het is een boeiende voorstelling
mede door de akteurs: Schoenaerts, Demeyere, Jo Decaluwe
en Mark Verstrate. Dichterbij
(in tijd althans) is de opvoering
van ’ Spel’ door de Werkgroep
Absurd T eater op 2 en3 maart..
‘Dit minder bekende stuk van
Beckett kun je zien in het MoDiezelfde dagen vindt in S.C.C.
Vooruit een totaalspektakel plaats
gebracht door de groep Splinter,
onder de titel ’Je brief komt weeral 5 jaar te laat’. Begin om 21 uur.
Op zaterdag 3 maart kun je je een
hele dag lang onderdompelen in
een studiedag over invloed en
funktie van teaterkritiek. Dit kolloquium vindt plaats in het Pand,
Onderbergen en kost ÏOO fr. Het
tema zal vanuit invalshoeken benaderd worden, wat blijkt uit de
keuze van de 4 sprekers.
Deze zijn nl Mieke Kolk, redaktrice van het Nederlandse ’Toneel
Teatraal’ ; Jef De Roeck, recensent bij de Standaard; Wim Van
Gansbeke, teaterkritikus bij BRT
2 Omroep Brabant en Gerard Mortier, direkteur van de Munt schouwburg.
Begin van de studiedag rond
en einde om 1 7 .0 0 u. De organisatie ligt o.m. in handen van prof.
Van Spaendonck.
Zaterdag 3 maart is er ook première van ’Danton’s dood’ (G.
Büchner) in N.T.G., een besprehiervan volgende week.
JVW

die richting wijzen.
Schamper: Je hebt waarschijnlijk al
gehoord van de NSV- zaak. Hoe sta
jij daar tegenover en wat ga je doen
als de N SV in beroep gaat bij de SR?

Johan: Tja, dat is een zeer netelige
zaak. Om op het eerste deel van jouw
vraag te antwoorden, beschouw ik
mijn politiek standpunt als nog niet
duidelijk omlijnd. Ik kom uit een arbeidersgezin en ik heb me al tot hier
kunnen opwerken. Ik weet hoe
zwaar het is voor mijn ouders en mij
om zover te komen en voor de weg
van universitaire studies af te leggen.
Ik heb er hard voor gewerkt om te
komen waar ik nu ben en ik wil dan
ook niet tussen komen in de zaak
NSV wat betreft het ideologisch
vlak. Als op financieel vlak echter
blijkt dat er fraude gepleegd is en de
studentenbeheerder hierover advies
geeft, kunnen we dat natuurlijk niet
ongestraft laten.
Schamper: Ga je fan ook gerechterlijke stappen ondernemen ?
Johan: Dat weet ik nog niet precies.
Veel zal afhangen van het advies van
de regeringscommissaris en de studentenbeheerder .
Schamper: Laatste vraagje. De taak
van de SR is eigenlijk beperkt tot een
adviserende functie naar Raad van
Beheer en Vast Bureau toe. In het
verleden is gebleken dat de SR zichzelf belangrijker is gaan maken en als
het ware een beslissend orgaan werd.
Ben je van plan dit zo te laten o f ga
je het geheel terug tot zijn normale
proporties proberen te herleiden ?
Johan: Statutair wordt de SR om- i
schreven als een adviserend orgaan.
Als de RvB of Vast Bureau dus beslissingen van de SR goedkeurt, ligt
dat denk ik niet aan de SR, dan wel
aan de structuur. Het kan trouwens
maar in het voordeel van de SR pleiten dat de hogere organen dit advies
zo vlot opvolgen.
Geert Joris
De Marxistisch-Leninistische Beweging, de studenten organistatie van de
Partij Van De Arbeid, vindt het nodig te antwoorden op de brief in
Schamper 184 vanwege ’neutrale
Johan De Smet’ over de toekenning
van subsidies aan de NSV. Vooraf
moet dan toch nog even opgemerkt
dat neutrale johan opvallend fanatiek
uithaalt naar links, en met hetzelfde
fanatisme de verdediging van een fascistische organisatie, de NSV, op zich
neemt.
Waar JDS ons tracht voor te stellen
als een ondemocratische vereniging,
willen wij erop wijzen dat MLB
steeds op de barricade staat en gestaan heeft, om onder het huidige
staatsbestel te strijden voor de uitbreiding van de democratische rechten. Zo ijveren wij voor de democratisering van het onderwijs, voor het
toekennen van volledige politieke
rechten aan alle gastarbeiders. We
binden de strijd aan met racisten en
fascisten, we steunen de bevrijdingsstrijd en arbeidersstrijd, waar ook ter
wereld.

Om echter een maximale uitbreiding
van de democratische rechten te kunnen verwezenlijken, streven wij naar
een
socialistische
samenleving.
Slechts onder het socialisme hebben
de werkers de wapens (de produktiemiddelen) in handen om hun maatschappelijk beleid te kunnen voeren
in het belang en ten dienste van de
bevolking. Aldus betekent socialisme
de maximale uitbreiding van de
democratische rechten van de werkende bevolking.

BEGEERTE
Enige soortgenoten uit het Leuvense
hebben zopas een vzw gebaard met
de aansporende naam ’BEHOUD DE
BEGEERTE’. Doel is culurele en
vooral literaire aktiviteiten te organiseren. Waarbij de vereniging zich het
contradictorische doel stelt ’kwaliteit te brengen én een ruim publiek
te bereiken’ (sic).
In het voorjaar en in het najaar zal
telkens een resem aktiviteiten georganiseerd worden en voor de lente
1984 ziet het er al niet slecht uit met
oa Tom Lanoye (15/2), DE ZWIJGER — talkshow met Antierrens,
H. Van Molle, W. Van Gansbeke, W.
Kuypers (indien vrij die dag), moderator: Polspoel (15/3), voorstelling
van het nieuw wereldtijdschrift (21/
3) , en lezing door Walter Van Den
Broeck (29/3), poëzie in stereo met
Herman De Koninck en R. Kopland
op 6 april en 12 april een slotfuif in
de Leuvense Atelier. Dit alles wordt
georganiseerd mmv de Leuvense
Vrije Radio Scorpio.
Voor meer informatie kan je altijd
terecht bij de begerenswaardige
initiatiefnemers:
Luc Coorevits en Marjan Janssen
Parkstraat 189
3000 Leuven
(FA)
De Nationalistische Studentenvereniging, echter, ijvert voortdurend
en in aale hevigheid voor de afbraak
van de democratische rechten van de
werkende bevolking. Zij spreken zich
onverbloemd uit voor de afschaffing
van de vakbonden, de afschaffing van
het stakingsrecht, de vorming van
een leidinggevende elite. Zij propageren het racisme door het zaaien van
vreemdelingenhaat. Hun nazistisch
karakter komt tot uiting in het ’Ekonomisch Solidarisme’ . Zoals E.
Truyens, voorzitter van de NSV, zelf
verklaarde: ’de solidaristische ekonomie is niet te theorie Van Mussolini,
maar van een stroming binnen de nationaal socialistische partij van Duitsland (NSDAP)’. Ook deze uitspraak
van de NSV- voorzitter toont overduidelijk het anti-democratische karakter van de NSV: ’de parlementaire
democratie en de democratie tout
court, zijn een nog tijdelijk te dulden
kwaad dat liefst zo snel mogelijk vervangen wordt door een efficiënte leiding van specialisten’. De NSV maakt
misbruik van de democratische rechten (door strijd van de werkers verkregen, trouwens), om daarmee de
democratische rechten van de werkende bevolking, en bij voorkeur
eerst die van de zwaksten onder hen
(de immigranten), af te breken.
In zijn brief schrijft JDS: ’Al te gemakkelijk worden andersdenkenden
dan ook als ’fascisten’ gedoodverfd,
maar dit lijkt me al te goedkoop’.
Inderdaad, een al te goedkope zet
van neutrale johan. We zijn de mening toegedaan dat iedere overtuiging
bediscussieerbaar is, met uitzondering van het nazisme. Het zou krimineel zijn om het meest misdadige
systeem dat ooit bestaan heeft, ook
maar de geringste kans op herleving
te bieden. Wij hebben de gevolgen
van het nazisme reeds een keer onder
ogenmoeten zien. Een herhaling hiervan zullen wij ten allen tijde besrijden.
Wij hopen dan ook dat elke progressief, demokraat en anti-fascist onverminderd strijd zal blijven voeren voor
het behoud en de uitbreiding van de
democratische rechten, tegen de afbraak ervan, tegen de nazistische
NSV.
Tot slot toch nog even een vraagje
naar de neutrale Johan De Smet toe:
Wanneer je zegt dat de NSV ’wantoestanden’ aan de kaak stelt, mik je
dan op de immigranten in België, de
democratisering van het onderwijs,
de vakbonden, het stakingsrecht... ?
MLB- Gent

Alle Studenten W orden Uitgenodigd Op De

INTERFAKULTAIRE 12-UREN LOOP

VERKLEEDLOOP
Nog even vermommen om
20.30 uur. Kwestie van
sfeer in de loopwedstrijd
te houden. ZAKI geeft
kimmentaar, wij kiezen de
origineelste uit, en overdonderen hem met prijzen.

AEROBIC DANCE
Bekwame lesgeefsters begeleiden alle geïnteresseerden op de le uitgave van
een massale aerobic dance.
Goed
voor overtollige
s en je konditie !!!

FAKKELLOOP
Om 00.00 uur worden op
het St-Pietersplein alle
lichten gedoofd. Wij geven
jullie fakkels waarmee je
het laatste uur volloopt.

STUDENTIKOZE SPELEN

p ro g ra m m a
12.00 uur : INSCHRIJVING PLOEGEN
13.00 uur : START DOOR PROF. DR. A. COTTENIE (REKTOR RUG)
14.00 - 19.00 uur : RUIL - ROMMELMARKT
15.00 -16.00 uur : STUDENTIKOZE SPELEN (VOORRONDE)
16.00 - 17.00 uur : JOHN MASSIS IN AKTIE
18.00 - 19.30 uur : FINALE STUDENTIKOZE SPELEN

Naast de loopwedstrijd
hebben we per fakulteit
nog volk nodig. Ploegen
duwen tegen elkaar, op
tijd, zware vrachtwagens over een bepaalde afstand.
In de micro wordt een
grand-concours
hard-schreeuwen gehouden. 2
ludieke vb, er is nog, het
St-Pietersplein is immers
voldoende groot.

ROMMELMARKT
Alle studenten plaats gratis
ter beschikking om hun
rommel te verkopen.
Om 7 maart in de namiddag je kotrommel (lp’s,
affiches, kursussen, plantjes e.a...) onder je arm en
hop hop naar het St-Pietersplein !!!

20.30 - 21.30 uur : KARNAVALLOOP o.l.v. ZAKI
21.30 - 22.00 uur : MASSALE AEROBIC DANCE OP HET ST-PIETERSPLEIN
22.00 - 5.00 uur : REUZE-TD MET DJ ZAKI
24.00 - l.Oü uur : FAKKELLOOP
01.00 -1.30 uur : PRIJSUITREIKING DOOR PROF. DR. W. LAPORTE

INFO

OP RADIO GO

(Gent - F.M. 103.3)

