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ZYDEN DRAADJE
PERS EN COMM.

De faculteit Rechtsgeleerdheid geeft 
onderdak aan de studenten in de rech-
ten maar ook aan die in de Staats- en 
Sociale Wetenschappen. Twee handen 
op één buik zijn het niet, slechts twee 
armen van 1 lichaam. Daarbij komt 
nog dat de rechterhand weinig moet 
(of wil) weten van de linker en vice 
versa.

De Staats- en Sociale Wetenschappen 
worden inderdaad beschouwd als een 
vijfde wiel aan de luxueuse wagen van 
de rechtsfaculteit . sommige profs, en

NOU !
niet in het minst Dekaan Storme, ste-
ken dat niet onder stoelen of banken. 
In de lessen die studenten in de SSW 
en de Rechten samen hebben, zitten 
‘pol en soccers’ er dikwijls voor spek 
en bonen bij. Daarbij komt nog dat 
de structuur van beide richtingen to-
taal verschillend is . ‘Rechten’ vormt 
één blok, uitgezonderd de 3e licen-
tie; SSW is reeds van in de 2e kandi-
datuur onderverdeeld : in de licenties 
bestaan zes richtingen naast elkaar 
(Dimplomatieke, Staats- en Bestuurs- 
Politieke, Sociale, Pers- en Communi-
catiewetenschappen, Sociologie)

KASSA
EN OP SLOT!
De plannen om de universiteiten niet 
langer subsidies te verlenen per inge-
schreven student winnen veld. De 
huidige regeling moet inderdaad uit-
lopen op een financieel debacle in-
dien de inschrijvingen verder blij-
ven dalen. Maar tegelijkertijd groeit 
het vermoeden dat deze noodzake-
lijke hervorming de rode loper uit-
rolt voor een numerus Clausus in 
o.a. de geneeskunde.

Ministers Dehaene( Sociale Zaken) 
en Coens ( Nationale Opvoeding) 
hebben een andere vorm van subsi-
diëring van de faculeit geneeskunde 
vooropgesteld. Tot nog toe worden 
de universiteiten betoelaagd volgens
het aantal inschrijvingen. Maar de 
val van het geboortecijfer in de 
late jaren zestig heeft vandaag 
de daling tot gevolg van het aantal 
inschrijvingen en daaraan gekoppeld 
het inkrimpen van de subsidies voor 
de universiteit. Deze evolutie is niet 
lang meer houdbaar..
De universiteitseconomen brachten 
daarom het subisidiëren in ‘envelop- 
pes’aan. De universiteiten zouden 
dan niet langer ‘per hoofd’ betoe-
laagd worden, maar met een vast 
bedrag in ‘enveloppes’
Dit idee lijkt nu ook door te dringen 
tot op het niveau van de ministeries, 
alleen vinden we het merkwaardig 
genoeg eerst terug in de plannen voor 
de geneeskundefaculteit. En dit doet 
het vermoeden ontstaan dat de ‘enve-
loppes’ enkel een voorbode zijn voor 
veel ingrijpender veranderingen.
Het is onderhand algemeen bekend 
dat de artsensyndicaten sinds jaar en 
dag de numerus clausus in deze rich-
ting vooropstellen. Daartegen kwam 
tot nog toe niet alleen principiële 
oppositie (‘numerus clausus is onde-
mocratisch’) maar ook tegenstand 
van de universiteiten zelf die via een 
numerus clausushun studentenaantal 
nog verder zien dalen en bijgevolg 
ook....hun subsidies per ingeschreven 
student.

Het omvormen van de subsidierege-
ling tot een betaling in ‘enveloppes’ 
zou deze universiteitskritiek uitscha-
kelen en de weg kunnen vrijmaken 
voor een beperking van het aantal 
studenten in de geneeskunde. (F.G.)

Er was eens, 75 jaar geleden een Zweeds militair, Gommarts gebeten, bij wie 
de idee leefde dat ons land weerbaarder zou worden wanneer jonge mannen 
maar genoeg aan gymnastiek deden. Hij richtte in het hartje van Gent (Vol-
derstraat) het HILO op en bezorgde zo de Gentenaars een wereldprimeur. 
Wie waar ook ter wereld in 1908 een licentiaatsdiploma in de lichamelijke 
opvoeding wou behalen diende naar de arteveldestad af te zakken. Sindsdien 
is het HILO naar de Watersportbaan verhuist en wordt de Zweedse gymnas-
tiek nog enkel door folkloristische turnvereniging als opwarmoefening gede-
monstreerd. Het 75-jarig bestaan ging nochtans niet onopgemerkt voorbij. 
Op 7 maart diende de Gentse mobiele eenheid andermaal uit te rukken, niet 
om een vreedzame betoging tegen de 10.000 uiteen te kloppen, maar om te 
verhinderen dat het verkeer zich zou mengen met de 12-urenlopers. Een 
half etmaal lang, van 1 tot 1 liepen 24 groepen rondjes van 500 meter rond 
het Sint Pietersplein. Naast 16RUG-studentenkringen waren ook de 
Utrechtse studenten, de Olympische selectie gehandicapten, de rijksnormaal-
school Gent, de Gentse atletiekvereniging en roeiclub en -last but not least- 
de personeelsploeg van het HILO vertegenwoordigd. Het Gentse sportkot en 
het Brusselse HILO finishten ex aequo. Een klein rekensommetje vertelt ons 
dat in totaal 8000 rondjes ofte 4000 kilometer gelopen werden (F.V./pH.)

Als er echter geld over de brug moet 
komen blijkt dat dit geld zeldzaam 
aan het worden is. Nu besparingen 
schering en nog ne keer schering zijn, 
komt de ‘discriminatieneiging’ pas 
goed naar boven. De richting ‘Pers-
en Communicatiewetenschappen’
dreigt er het slachtoffer van te wor-
den.
Ook proffen worden immers oud en 
gaan op pensioen (‘gelukkig maar’ zal 
men denken voor sommigen). In de 
Rechtsfaculteit zijn dat er heel wat, 
zowel bij de Staats- en Sociale als in 
de Rechten zelf : Adriaens, Quintyn, 
Versichelen, Van Der Stichele, Cale- 
waert, Senelle, Van Isacker, Claeys 
Bouüart, Van Bogaert : voor hen al-
len is binnenkort de tijd aangebroken 
om zich bezig te houden met de dui-
ven.
Maar terwijl zij de duiven en de moes-
tuin verzorgen, zijn nieuwe proffen 
nodig om de studenten overdag wat 
werk te geven. En daar dreigt één en 
ander mank te lopen : waar voor de 
opvolging van de profs die doorgaans 
in de rechten les geven weinig of geen 
norm vooropgesteld wordt, en die bij-
gevolg door ‘full-timers’ opgevolgd
zouden worden, daar komt de opvol-

ging van profs uit de Staats- en Sociale 
Wetenschappen meer in gevaar : Quin-
tyn (Pers en comm.) wordt niet ver-
vangen, Briers (die tot vorig jaar zo-
wat alles deed in de Pers en Comm) 
zou moeten opgevolgd worden door 
De Bens en Saeys ( de laatste een 
assistente). Doch de Raad van Beheer 
vindt dat reeds ietsje teveel en houdt 
niet van het idee De Bens full-time te 
benoemen. Vermoedelijk zal zij dan 
ook naar de V.U.B.vertrekken, waar 
men dat wel wil doen. Blijft nog over 
(in de Pers en Comm) : Van Isacker, 
die wel vervangen zou worden.
Een optelsommetje zou ons in het 
uiterste geval leren dat de richting 
Pers- en Communicatie Wetenschap-
pen aan de R.U.G. 1 (één) prof plus 
1 (ook één) assistente arm wordt. On-
voldoende om op een deftige manier 
te overleven..

Sommige professoren vinden dat,zoals 
reeds vermeld, niet eens erg. ‘Pers en 
Comm. ? Allez jong, doe daar toch 
geen moeite voor, die van de V.U.B. 
zijn toch beter.’
Zover is het echter nog niet . de Fa-
culteitsraad doet op 21 maart uit-
spraak. Dan zullen we weten hoe 
dun het zijden draadje is waar Pers 
en Communicatie aanhangt. (pH)



HET IS
Op woensdag 29 februari ging in het 
Gentse gerechtshof het proces in 
beroep van totaalweigeraar Yves 
Buysse door. De korrektionele 
rechtbank had hem reeds veroor-
deeld to t een effektieve straf van 
een maand met een jaar uitstel, 
en een geldboete van 3000 frank. 
De openbare aanklager vond dit 
blijkbaar niet voldoende, en zo-
doende moest heel de fanfare o- 
vergedaan worden.

HIER. GPRGtkTT UWGéW£T£Ni. 
WAAG HET MIET DI& LIEVE ODIG 
VAM DÉ TAFiL TE OUWEN DAT 
7DU WREED GM OMMEMSEUjK 

ZIJN

Een paar tiental anarchistische an-
timilitaristen waren komen opdagen 
om Y.B. te steunen. Dit was blijk-
baar niet naar de zin van de rijks-
wacht. Eerst vroegen deze naar 
de leider van de ‘bende’(!). Maar 
oh treurnis, deze bestond niet. 
Begonnen ze dan maar te schelden 
dat het hier maar ‘wanordelijk’was, 
dat er in de rechtszaal niet mocht 
‘gesproken, gescholden,....en ge-
spuwd’ worden. En dan maar een 
paskontrole erbi, waarrmee 2 jon-
ge rijkswachters veel last hadden : 
alle namen moesten genoteerd wor-
den en voor iemand die blijkbaar 
nauwelijks kan lezen en schrijven, 
is dit een hele karwei. De rijkswacht, 
je vriend ! weet je wel. 
Dan mocht de klucht - euh sorry 
het proces- beginnen. De voor-
zitter van het hof van Beroep wist 
nauwelijks waarover het ging, en, 
nog erger, wie er in beroep was ge-
gaan. Daarna trok hij zich terug in 
zijn winterslaap, onderbroken door 
kluchtjes vertellen met zijn bijzitter. 
De prokureur probeerde iedereen 
duidelijk te maken dat het vonnis 
in eerste aanleg onwettig was(ofwel 
moest het een gevangenisstraf zijn, 
ofwel een geldboete, maar niet de 
twee.) Waarom Y.B. moest gestraft 
worden is nog steeds niet duidelijk; 
door de verdediging hierover onder-
vraagd, bleef de prokureur bij zijn 
stelling.

Toen nam de advokate van de ver-
dediging het woord. Eerst herhaal-
de zij nog eens de motieven van Y. 
B. om zijn burgerdienst na 11 maan-
den te onderbreken : buitengepest 
op zijn dienst, zocht en vond hij een 
andere; maar dit mocht dan weer 
niet van het ministerie. Daarbij had 
de arrondissementskommissaris Pon-
net, verantwoordelijk voor de gewe-
tensbezwaarden, hem nog uitgeschol-

GEWETEN !
den (zegt hij zelf !) voor leegloper en 
ander van dat fraais. Een andere re-
den was ook, voor Y.B. dat naar de 
wetten op de gewetensbezwaarden 
(art. 109) deze in krisistijd kunnen 
ingezet worden tegen de eigen bevol-
king (in geval van zware onlusten bv) 
met de wapens in de hand. Wat zou 
je met je geweten !

Haar verweer steunde op verschillen-
de pijlers :ten eerste is er het feit dat 
totaalweigeren een politiek misdrijf 
is zowel naar de wetten op de gewe-
tensbezwaarden (hiervoor mag men 
geen politieke motieven inroepen) als 
door het feit dat dit gedrag het gezag 
van leger en staat in het gedrang 
brengt. De korrektionele rechtban-
ken zijn hiervoor niet bevoegd, de 
zaak moet worden verwezen naar het 
hof van Assissen.

Ten tweede, in het geval het hof zich 
toch bevoegd zou verklaren, is Y.B.’s 
daad nog geen misdrijf.Hiervoor zijn 
er 4 argumenten : legerdienst is een 
inbreuk op de vrije meningsuiting 
(grondwettelijk gewaarborgd! )daar

men niet mag/kan kiezen, naar het 
leger of niet, men moet gaan, als 
man; het is trouwens ook een diskri- 
minatie tussen man en vrouw (ook al 
ongrondwettelijk). Daarbij stelt ze 
ook dat de wetten op de dienstplicht 
in onbruik zijn geraakt, op een ogen-
blik dat steeds meer mensen een kon- 
fliktoplossing door oorlog in vraag 
stellen. Een laatste argument is dat 
een gewetensbezwaarde in een nood-
toestand leeft : hij is zwaar onderbe-
taald, hij heeft geen rechtszekerheid, 
(men mag hem de meest onmogelijke 
taken opleggen, er bestaan hierover 
geen wetteksten), hij wordt voortdu-
rend gekontroleerd, hij kan niet bij-
dragen tot de vrede(wat toch zijn 
bedoeling is) en ten laatste het feit 
dat burgerdienst dubbel zo lang 
duurt als legerdienst, wat in strijd is 
met de Europese richtlijnen.

Een laatste stelling is dan dat Y.B.‘s 
daad één is van burgerlijke ongehoor-
zaamheid,door de wetten van het‘va- 
derland’niet na te leven. Is totaalwei-
geren, als laatste geweldloze poging 
om het leger en geweld in vraag te 
stellen, een misdaad ?

Op basis van de laatste 2 stellingen, 
en in geval het hof zich toch bevoegd 
zou verklaren, pleit ze dan ook de 
vrijspraak. Om zich dan de tijd te 
gunnen er iets van te begrijpen(wel 
ja, met al dat slapen) besloot het 
Hof de zitting uit te stellen tot don-
derdag 29 maart om 14u30. Alle 
sympathisanten zijn dan ook welkom

P.W.
N.B. Wie hierover meer informatie 

wil, kan steeds terecht in de 
Verloren Kost 17.

K U L
Leve de vooruitgang. Onder dit motto 
gaat men in Leuven komaf maken met 
het tradioneel hoger onderwijs. Ons 
onderwijs dus, dat als je het in Leu-
ven vraagt, aan vernieuwing toe is.
Op 14 maart gaat daar een studiedag 
door in de faculteit Wijsbegeerte en 
Letteren, Blijde Inkomststraat. Men 
gaat dus op zoek naar nieuwe en beter 
en dit door de betrokken partijen(dus 
ook de studenten) op de hoogte te 
brengen van evoluties. W.Homix van 
de K.U.Nijmegen zal onder meer de 
basiskenmerken van Maatschappij ver-
nieuwend onderwijs schetsen, waarna 
verschillende experimenten uit Neder-
land en België zullen voorgesteld wor-
den. Als jullie dit lezen zal de mani-
festatie al wel voorbij zijn, maar dat 
neemt niet weg dat de resultaten van 
deze dag ook voor Gent interessant 
kunnen zijn. We kunnen het katholiek 
Leuven natuurlijk niet kwalijk nemen 
dat schijnbaar geen andere Belgische 
univs gevonden werden waar inter-
essante evoluties plaatsgrijpen. Wie 
weet is het wel zo.

Woensdag 14 maart vanaf 9u30

DE BALLEN
M attendrai’. Op de tonen van de oude hit komen één voor één 8 vrouwen de 
balzaal binnen, schikken hun kledij in de spiegel en gaan elk aan een tafeltje 
zitten, afwachten. Kort daarna wordt Bécauds ’Et maintenant...’ ingezet en 
verschijnen een tiental mannen in de zaal passeren langs de spiegel en stellen 
zich op aan de bar recht tegenover de vrouwen. Om dan, na hen getaxeerd te 
hebben op een toreador-muziekje tot de aanval over te gaan, ten dans...

Binnen deze ‘grote’ geschiedenisDit is de schitterende opening van 
Ettore Scola's laatste film, ‘Le Bal’. 
Deze conversatieloze prent is geba-
seerd op het gelijknamig toneelstuk 
van Jean Penchenat en het Théâtre 
du Campagnol. Aan het stuk schijnt 
weinig te zijn veranderd, met dit ver-
schil dat de benadering anders is. De 
camera maakt een keuze van beelden 
en leidt de kijker, daar waar de thea-
terbezoeker zelf zijn keuze kan ma-
ken. Maar dit is een probleem waar-
aan degenen die het stuk niet gezien 
hebben, wel geen aanstoot zullen aan 
nemen.
Heel de film speelt zich af in één en 
hetzelfde decor, een balzaal waar 
muziek en dans de enige communi-
catiemiddelen zijn tussen de verschil-
lende mensen, waar een woordenloze 
dialoog treffend de onderlinge rela-
ties tussen de mensen schetst.

‘Le Bal’ is een spel tussen de ‘grote’ 
en de individuele geschiedenis. In de 
balzaal wordt bijna een halve eeuw 
Franse geschiedenis geëvoceerd : de 
late jaren dertig, tijd van opkomend 
fascisme en Volksfront, WO II met 
bombardementen, schaarste, bezet-
ting en collaboratie; de bevrijding en 
terugkeer van soldaten en verzets-
strijders; de Algerijnse kwestie; de 
tijd van de Rock & Roll; mei "68, 
en tot slot, de maatschappij anno 83.

wordt de kijker geconfronteerd met 
de individuele geschiedenis van de 
bezoekers van de balzaal. Binnen de 
evolutie door tijd heen, valt op 
dat niet de types veranderen,maar 
wel de manier waarop de mensen zich 
to t elkaar verhouden. De samenhori-
ge groep van 1936 valt langzamer-
hand uiteen om in 1983 een verza-
meling te worden van mensen die 
volledig op zichzelf zijn afgestemd, al 
dan niet gewild. Naarmate de tijd 
vordert, groeit de individualisering.

Deze in zekere zin nostalgische film 
steunt volledig op de observatie- 
humor. Door een minutieus obser-
veren en een lichtjes aandikken wil 
Scola fijnzinnig ironiseren. Hierbij 
slaat hij echter wel geregeld de bal 
mis. Soms bezondigt hij zich aan, 
in een mooi visueel kleedje verpakt, 
grofheden. Zo ridiculiseert hij te-
veel fysische gebreken van mensen. 
Hij mist de onovertroffen fijnzin-
nigheid van Jacques Tati om ‘Le 
Bal’ te verheffen tot een subliem 
moment van hoogstaande humor. 
Dit hoeft u er echter niet van te 
weerhouden om de film te gaan be-
kijken. ‘Le Bal’ is en blijft een goe-
de film, waar u meer dan waar voor 
uw geld krijgt en een garantie voor 
een glimlach.
Programmatie : Calypso om 14.00, 
16.10 -18.20 en 20.30 u.

Jan Van Rijckeghem
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Een rijbewijs behaalt U best met de
steeds de GOEDKOOPSTE en BESTE instelling!
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Een rijbewijs alle kategorieën kan U in 14 dagen tijd behalen 

Elke week beginnen wij met nieuwe kursussen.

NIEUW :Men kan afzonderlijk de theorie of de praktijk volgen.

Leslokaal : Geb. Van De Veldestraat 12 -14  
Voor meer inlichtingen tel. 22.45.45 GENT



ZUUR
Ook last van gele planten, waar die 
normaal groen zouden moeten zijn, 
van vallende bladeren in mei of van 
haar dat uitvalt, Elcker-Ik geeft geen 
oplossingen maar kan je wel uitleggen 
hoe het komt en dat aan de hand van 
een hele vormingsreeks.

Inderdaad, ook aan ons kleine landje 
vloog de zure wolk niet voorbij. Ver-
schillende bossen en gewassen werden 
reeds aangetast, onder meer in de 
Kempen. Maar het zwaarst werden de 
bossen in Noord-Europa tot dusver ge-
troffen.
Elcker-Ik en de Jeugdbond voor Na-
tuurstudie en Milieubescherming boer-
de dit nogal zuur op dus. 
Maandag 26 maart houdt Vera Dua 
van het onderzoekscentrum voor bos 
bosbouw, bosbedrijvigheid (de vraag 
is hoe ruim die gezien wordt) en bos- 
politiek een inleiding over de oor-
zaken en gevolgen. Dit aan de hand 
van een diaserie.

Op maandag 2 april zal Frank Ge- 
laude van de Werkgroep Energie Elc- 
ker-Ik het hebben over de oplossingen.

Maandag 9 april zal het beleid dan on-
der de loupe worden genomen door 
Mark Pallemaerts van de International 
Youth Federation for Environmental 
Studies and Conservation.

Alles gaat door in Elcker-Ik, Hoog-
straat 9 te Gent. De prijs bedraagt 
100 fr, en daar is dan een informatie-
map bij in begrepen. Inlichtngen op 
het E.I. sekretariaat: Tel. 23 50 34.

LEZERSBRIEF.
Sport en politiek zijn steeds moeilijker 
te scheiden. Dat geld niet alleen voor 
het voetbal, waar Grote Namen uit het 
bankwezen hun Liberale ideeën over 
fiscale amnestie alvast eens in de prak-
tijk willen uittesten, maar ook voor 
de ‘12-uren loop’van het HILO.
Daar protesteerde de Studentenvak-
beweging (VVS-SVB) tegen de stijgen-
de jeugdwerkloosheid, door een span-
doek te ontvouwen met de slogan 
‘jeugd eist werk’
De studentenvakbeweging wil hiermee 
de aandacht trekken op de ‘Jongeren-
mars voor werk’ die doorgaat op 13 
mei, in Brussel. De strijd tegen de 
werkloosheid is (helaas) niet op te los-
sen op één dag. Voor een blijvende 
bewustwording, en een niet aflatende 
strijd tegen de ongeluksregering van 
Martens 5, roept VVS-Studentenvak- 
beweging alle studenten op om deel 
te nemen aan de komende akties. 
Neem kontakt op met het regionaal 
secretariaat (elke middag te bereiken 
in de Brug, 2e verdiep) of kom ge-
woon eens af naar de volgende verga-
dering (elke maandag om 20 uur, 
zelfde plaats)

VVS- Studenten vakbeweging, R. U .G.
St.Pietersnieuwstr. 45 

9000 Gent

Hij drinkt altijd thee ’

VOORJAARSMEUWS

foto : fotoklas.

Elk jaar in maart komen de slaagcij-
fers van het vorige academiejaar bo-
vendrijven. Traditioneel volgt nu het 
opbeurend nieuws vlak voor de blok- 
periode; de helft van de eerstekan- 
ners kan het nu al vergeten. Tweede- 
kandidatuur haalt nog 80 procent en 
alle jaren daarop scoren globaal een 
vlotte 90 procent.

Absolute laagvliegers (minder dan 40 
procent) zijn de romaanse, de wiskun-
de, natuurkunde, scheikunde, lichame-
lijke opvoeding, tandheelkunde en 
diergeneeskunde.
Absolute hoogvlieger is onbetwist-
baar de niet westerse filologie met 
73 procent geslaagden onder de 
eerstejaars.
Op een neuslengte finisht de richting 
van de burgerlijk ingenieurs. Drieën-
zestig procent slaagt in de eerste kan. 
Uit eigen ervaring voelen we ons ver-
plicht erbij te vermelden dat er al een 
selectie werd doorgevoerd via het 
toelatingsexamen.
Vorig jaar kreeg schamper de klassieke 
’boze lezersbrieven’ van gekwetste 
burgerlijkten die het niet pikten dat 
we hun richting to t één van de makke-
lijkste uitriepen.
Nog vlot boven het gemiddelde scoren 
de geschiedenis, de klassieke filologie, 
de psychologische en pedagogische 
wetenschappen en de aardrijkskunde. 
Al wat niet vermeld wordt in het lijst- 
jebenadert sterk het gemiddelde per-
centage.

Hier moeten we wel bij opmerken dat 
in deze cijfers enkel werd rekening ge-
houden met het aantal inschrijvingen 
voor de examens. Nogal wat studenten 
blijken al eerder af te haken, met als

uitblinker de geesteswetenschappe-
lijke richtingen waarvan maar liefst 
10 procent zich voor geen enkel 
examen aanbiedt.
Het volksgeloof dat een bisser meer 
kans maakt op slagen is door de 
universiteitsstatistiek naar het mythe-
rijk verwezen. De overzitters scoren 
50,8 procent tegenover de eigenlijke 
eerstejaars met 50,4 procent.

Ondanks het jarenlang schipperen 
met het examensysteem blijven de 
slaagcijfers rotsvast op hun oude 
waarde. De ancien zal zich nog wel 
herinneren hoe de discussie ook in 
dit blad losbrandde rond de vraag 
of een versoepeling van het examen-
systeem wel in de kaart zou spelen 
van de student.

Rector Hoste had het examenregle-
ment to t zijn favoriet experimen- 
teerterrein uitgeroepen. Het vrij- 
stellingscijfer daalde van 14 naar 
12, van 12 naar geslaagd. Het mee-
nemen van vrijstellingen naar een 
bisjaar evolueerde van uitzondering 
naar regel en daarbovenop kreeg de 
student het recht zijn vakken op te 
splitsen over twee zittijden (dat 
laatste was vroeger onmogelijk en 
bovendien onbeleefd tegenover de 
proffen).

Maar van professorenzijde hoorden 
we dat elke versoepeling nadeling 
was want uit een tegenreactie zou 
men strenger moeten optreden en 
meer studenten zouden voor de bijl 
gaan.

De officiële studentenzijde wist ook 
niet goed welke kant uit : de goeie 
bedoelingen van de rector langs de 
ene zijde, de dreigementen van de 
professoren aan de andere kant.... 
Ondertussen steeg er uit het Studie- 
buro een beetje onopvallend weten-
schappelijk gefundeerd protest op.

79 80 81 82 83

Ie CYCLUS
le  kand, 48 51 51 50 49
2e kand. 82 83 84 82 81
3e kand. 89 95 93 89 90

2e CYCLUS
le  jaar 87 91 90 90 91
2e jaar 93 93 93 93 91
3e jaar 97 97 96 98 98
4e jaar 99 160 98 99 100

Onderzoeken in binnen- en buit

Deze statistieken pleiten voor nog 
een stapje verder, een examensys-
teem waarin de ondervragingen ver-
der uit elkaar liggen omdat we de 
marathonsfeer en de fysieke druk 
nog meer kunnen terugdringen. Een 
meer gespreide examenperiode zou 
dan een selectie zijn naar de kennis. 
Niet naar het uithoudingsvermogen.

(F.G.)

__BIOTEX

land hadden uitgewezen dat heel de 
discussie nutteloos was : de slaagcij-
fers blijven immer en altijd gelijk, 
welke correcties men ook aan het 
systeem aanbrengt. Deze universi- 
teit komt nu in de boekjes als het 
meest recente voorbeeld van die 
theorie. Het soepeler vrijstellingen-
systeem, de mogelijkheid van het 
self-made-rooster door de vakken te 
verdelen over twee zittijden en het 
schouderklopje voor de bissers die 
meer vrijstellingen kunnen meene-
men : het heeft allemaal geen invloed 
gehad op de slaagcijfers.

Het enige gevolg blijkt een menselij-
ker examensysteem met minder 
stress-gevallen,minder uitvallers en 
gezond-blozende studenten. Als het 
ware.

Aan de RUG werden enkele wijzi-
gingen doorgevoerd in de opleiding 
in de tweed studiecyclus van een 
aantal studierichtingen ten einde een 
meer biotechnologische vorming 
te verzekeren.
Zo werd in de Fakulteit van de We-
tenschappen in de licentiejaren van 
de plantkunde, de dierkunde en de 
scheikunde een nieuwe richting bio-
technologie opgericht.
In de Fakulteit van de Landbouwwe-
tenschappen werd voor de studie-
richting landbouwkundig ingenieur, 
naast de traditionele specialisaties in 
de ingenieurscyclus, ook een richting 
toegepaste plantkunde (biotechno-
logie) uitgebouwd. In het studie-
programma van de ingenieur voor de 
scheikende en de landbouwin-
dustrieën werden de biotechnolo-
gische vakken versterkt.
Het studieprogramma van de kandi-
datuur blijft evenwel ongewijzigd.

PLAY !T AGAIN!
Op dinsdag 7 februari ging in Calypso 
de ‘filmdoop” door van Star 80 van 
Bob Fosse, U allen bekend door zijn 
muzikale films. Hiermee heeft hij zijn 
eerste film buiten het genre afgeleverd 
maar Star 80 houdt toch nog sterk 
verband met de wereld van het enter-
tainment.

Het verhaal gaat terug op een geschie-
denis die een drietal jaren geleden 
plaatsvondt. Dorothy Stratten, het 
19-jarige gevierde fotomodel bij Play-
boy wordt vermoord door haar echt-
genoot Paul Snider, een jong en aan 
lager wal geraakt fotograaf, die haar 
heeft ontdekt en beroemd gemaakt.

Reeds twee jaar geleden werd dit gege-
ven bewerkt to t een musical door 
Theater Arena onder de welsprekende 
titel ‘Playmate, a musical on Power 
and Passion’, en nu heef Bob Fosse dit 
toch tragische gegeven gebruikt voor 
een spektakelgeile film.

Bob Fosses bedoelingen, nl. de enter- 
tainmentsektor of entertainmentin-
dustrie doorlichten, worden nauwe-
lijks gerealiseerd, en in zoverre dit ge-
beurt, op een heel gebrekkige manier. 
De uitbuiting en het gebruiken van 
mensen (in casu vrouwen, eigenlijk 
nog jonge meisjes) voor commercië-
le belangen wordt wel duidelijk ge-
maakt, maar volledig op de ziekelijk 
jaloerse echtgenoot Paul Snider(Eric 
Roberts) afgeschoven. Playboy-baas, 
Hugh Hefner (Cliff Robertson) gaat 
vrijuit en wordt door Fosse afgeschil-
derd als een sympathieke vader-figuur 
voor zijn pretty girls, die niets liever 
wil dan de hartewens van ‘zijn’ meis-
jes (playmate of Centerfold van de 
maand worden) te vervullen. De der-
de man in Dorothy's leven, kineast 
Peter Bogdanovitsj (in de film nergens 
bij naam genoemd, maar verschijnend

onder het pseudoniem Aram), haar 
minnaar, is de redder in nood wanneer 
Dorothy ( Mariel Hemingway) haar 
echtgenoot ontvlucht.

Het is volstrekt onjuist Hefner en 
Bogdanovitsj, die er om bekend staat 
net als vele andere Amerikaanse kine-
asten, zijn aktrices bij Playboy te gaan 
uitzoeken, vrij te pleiten van alle 
schuld. Het kleine manneke dat rijk 
wil worden op andermans rug is schul-
dig aan uitbuiting, niet de grote bon-
zen die alle macht in handen hebben 
zegt Fosse, en zo wast hij de handen 
van Hefner wit.

Ook de figuur van Dorothy Stratten 
zelf is ongeloofwaardig. Aanvanke-
lijk is ze enorm preuts en wil dus ze-
ker niet naakt poseren, maar als Paul 
een beetje aandringt en eens lief kijkt, 
gooit ze enthousiast al haar kleren uit 
(because when a girl says no, she al- 
ways means yes), neemt de meest 
sensuele en pronografische poses aan 
maar blijft tot het einde van haar le-
ven het toonbeeld van onschuld, lief-
heid, weerloosheid, naiëviteit.

De slotsequens, de moordscène, is 
daarvan een extreme realisatie. De 
moord >getuigt van sadisme (veeleer 
dan van ‘passie’) en Fosses beelden 
ademen een satanische wellust in het 
geweld uit. Hij lijkt ervan te genieten.

beetje (veel)meer gevoel voor nu-
ancering een een juistere kijk op de 
zaken en manier van voorstellen, zou 
deze film bijzonder veel deugd gedaan 
hebben. Star 80 kan gemakkelijk ge-
situeerd worden in de reeks commer-
ciële films met ‘maatschappij-kri-
tische’ bedoelingen, die de laatste tijd 
onze bioscopen bevolken, zoals ‘The 
Day After’, ‘Blue Thunder’, ‘War Ga-
mes’ enzovoort, maar m.i. de minst 
geslaagde. Maar ja„ Fosse houdt nu 
eenmaal van spektakel en wie op spek-
takel en sensatie is belust, zal in Star 
80 zeker aan zijn trekken komen.

Nadine Goffart.



WOENSDAG 21 MAART

De naam Danton is zeker geen onbe-
kende voor de meesten onder ons, 
niet zozeer omdathij deel uitmaakt 
van het onuitwisbaar spoor dat de 
interessante geschiedenisboekjes uit 
de humaniora bij ons nagelaten heb-
ben, dan wel wegens de controver-
siële film, die vorig jaar onze bios-
copen ‘belegerde’. Hier willen we 
het echter hebben over de nieuwste 
NTG-productie. Tot en met 26 maart 
immers wordt onder de regie van de 
duitser Ulrich Greiff ‘Dantons Dood’ 
(1835) van Büchner opgevoerd.

is het zover gekomen.. Ondanks de 
greote schare spelers/figuranten en 
de poging het publiek in het stuk te 
betrekken door bij bepaalde scènes 
het bovenbalkon te gebruiken, heb je 
nooit echt het gevoel het met ‘han-
deling’, laat staan met spektakel te 
doen te hebben. Niet de schuld van 
regisseur Greiff overigens. Kenmer-
kend voor Büchners theater is nu een-
maal het totale gebrek aan traditionele 
‘handeling’.... en architectuur.

Büchner schreef ‘Dantons Dood’(zijn 
eerste drama, hij stierf twee jaar later 
op 24-jarige leeftijd) onder de voort-
durende bedreiging gearresteerd te 
worden wegens het publiceren van een 
radikaal socialistisch pamflet ‘Oorlog 
aan de paleizen ! Vrede aan de hut-
ten.’
In het stuk bespeurt men reeds de 
vroege tekenen van Büchners steeds 
maar aangroeiende twijfels: zullen de 
lamlendigheid en onstandvastigheid 
van het volk enerzijds en het onver-
mijdelijke verloop van de geschiedenis 
anderzijds de menselijke ontplooiing 
tot de vrijheid niet verhinderen ? Deze 
gedachte werd gevoed door zijn inten-
se studie van de Franse Revolutie. Een 
skeptische, anti-idealistische houding 
vloeide eruit voort.
1794 : De nihüistische levensgenieter 
Danton wordt door zijn partijgenoot 
Robbespierre, een moordzuchtige fa-
naat, die er echter voorbeeldig puri-
teinse gewoontes op na houdt, tot 
volksverrader uitgeroepen. Oorzaak 
is een fundamenteel onderscheid in 
hun visie op het verdere verloop van 
de revolutie : voor Danton is de revo-
lutie voorbij en wordt het tijd voor 
de organisatie van een vreedzame re-
publiek. Robbespierre daarentegen 
gaat door met ‘gematigden’ voor de 
guillotine te brengen. Inderdaad, 
‘de revolutie verslindt haar eigen 
kinderen’.

‘Een kritisch massaspektakel rondom 
de guülotine’ was ons beloofd. Nooit

Wat je voorgeschoteld krijgt is een 
snelle opeenvolging van fragmenta-
rische bedrijven, waar de verbindings- 
schakels ontbreken. Dit wordt echter 
prachtig opgevangen door de knappe 
scene-techniek van M.G.Peter. Doek 
en panelen (opgehaald, neergelaten of 
gekanteld) toveren de bühne in een 
mum van tijd van één scène in een 
andere om. Een ware lust voor het 
oog. Komt daarbij nog de schitterende 
vertolking door Hugo van den Berghe 
(Danton), en je hebt een toneelstuk 
van formaat.

VA K A N TIEJO B

Ook d it  jaar organiseert het PAS een va- 
kantiekursus voor nieuwe studenten i.v.m  
"Leven en Studeren aan de RUG” en d it  op 
12 , 13, 14 en 19, 20, 21 september. 
Hiervoor zoekt het PAS een aantal bezol-
digde medewerkers. Gedurende twee maal 
drie dagen zullen ze een groep van + 20 
nieuwe studenten begeleiden.

Voorwaarden:
- Minstens 2° kan achter de rug.
- Enige ervaring in het werken met groe-

pen.
- Bereid z ijn  ooi enige vooropleiding te 

volgen.
- Geïnteresseerd zijn  om met de nieuwe 

studenten te werken rond: hun verwach-
tingen, het leven aan de u n iv ersite it  
en in de stad, en in n ie t geringe mate 
rond de studieaanpak.

- Bezoldiging: 1.000 fr/dag.
Geïnteresseerd ? Neem kontakt op met het 
PAS, S t.-P ietersp le in  7 9000 Gent, t e l .  
23.74.41

Als je tenminste de moed kunt op-
brengen gedurende drie uur een stuk 
met lange monologen en talloze refe-
renties naar de geschiedenis te volgen. 
Grote delen van de tekst heeft Büch-
ner namelijk onveranderd uit de toe-
spraken van Robbespierre en Saint- 
Just voor het nationaal-konvent over-
genomen, om de historische werke-
lijkheid zo dicht mogelijk te bena-
deren. En aangezien de vertaling van 
H.Claus zelden of nooit van de oor-
spronkelijke versie afwijkt (gelukkig 
werd er vlak voor de première nog 
in geknipt) wordt bij momenten de 
vertoning echt langdradig.
Ik zou zeggen : een aanrader voor 
elke geïnteresseerden in de Duitse 
literatuur en/of de Franse geschie-
denis. I.S.

rijksuniversiteit gent
VAKANTIEKURSUS

ISillIllI
LEVEN
EN STUDEREN 
A A N  DE

R.U.G.

voor u

VRIJDAG 16 MAART

* Adèle Bloemendaal:‘Adèles Keus’ 
o rg .: Vooruit 
pl. : Vooruit 
aan vang ; 21 u 
inkom : 200/250

MAANDAG 19 MAART
FILMCLUB MOLLYCODDLE in 
THEATER VERTICAAL om 20 u.: 
, De Zeven Samourai ’ van Akira 
Kurosawa.

* Skoop-klassiek
met Carlos Ramalhete,gitaar 
org. : Studio Skoop 
pl. : Skoop, St.Annaplein 63 
aan vang : 20u30

DONDERDAG 22 MAART

* T.D.
Org. : SKIO
pl.. : Twieoo
Aan vang 20 u.
inkom v.v.k. 40/ avond 50

* Debat
‘Moet er nog oppositie zijn?’
met Temmerman, Lemièngre,De
Roo
org. Dulle Draak 
pl. Vooruit (Balzaal) 
aanvang : 20 u 
inkom : 50 fr.

* Debat
‘Prachtig, die magere jaren tachtig’ 
(Cottenier,Ph.de Moor, R.Depre- 
ter, J.Vuchelen; moderator J. 
Dhont.
org. : Sociale Werkgroep Geschied, 
pl. ; Blandijn aud. E

ARCA

DINSDAG 20 MAART

* Debat
‘Europese verkiezingen(Europa van 
de jongeren)’
met E.Van Rompuy, Karei de Gucht, 
Luc van de Velde, Bart de Nijss, Paul 
Staes)
org. : C.D.S. Gent 
pl. : Blandijn aud. D 
aan vang : 20 u. 
inkom : Gratis

* Kursus :
‘De Koöperatieve beweging : Koöpe- 
ratieven en vakbonden.’ 
org. ; Elcker-Ik 
inlichtingen : (091)23 50 34

*Film :
‘Anti-apartheidsfilm : Het laatste
graf in Dumbaza’ (45 min.)
met Maurice Mutombeni (ANZ-verte-
genwoordiger)
org. : GAKZA
pl. ; Blandijn aud. C
aanvang : 20 u.

‘Eindspel van Beckett’ 
maandagen 12/19/26 maart

‘Wachten op Godot’ 
op 15/16/17/22/24/29/30/31 mrt.

Aanvang telkens om 20 u.

ARENA

‘Rocky Horror Show’ 
op 21/22/23/24/28/29/30/31 mrt.

STUDIO SKOOP
Programma voor de week van vrijdag 
16 maart tot en met donderdag 22 
maart 1984.
om 20 u: ‘Jeremiah Johson’ 

van Sydney Pollack 
met Robert Redford,... 

om 22u30:‘Exterieur Nuit’ 
van Jacques Bral 
met Christine Boimon, An- 
dré Dumolier,Gérard La - 
vin,....

BOEL m
LEuym

De strijd om de studentenmacht in 
Leuven laait weer hoog op. Alle 
groeperingen en kringen ressorteer-
den to t voor kort onder de Alge-
mene Studentenraad (ASR) die de 
aktiviteiten coördineerde en de 
subsidies uitdeelde.

Tegen deze ASR kwam al twee jaar 
geleden oppositie vanuit een ‘vrije 
vakbond solidariteit’. Dit academie-

jaar heeft eerst de vrij belangrijke 
studentenkring Economica het over-
koepelend studentenorgaan verlaten. 
Economica verweet de ASR een on-
efficiënte en vooral te linkse wer-
king.

Het Vlaams Rechtsgenootschap en 
de Romaanse Faculteitskring stap-
ten daarop ook op.
Een tiental andere faculteitskringen 
betuigden daarentegen hun steun 
aan de ASR.

Deze crisissfeer wordt dankbaar uit-
gebuit door de Leuvense NSV. In 
Gent krijgen zij, na het recente ge-

foefel met universiteitssubsidies 
geen poot meer aan de grond, maar 
in Leuven probeert deze Nationa-
listische Studentenvereniging nog 
steeds aan te schuiven aan de sub- 
sidietafel.

Die pogingen werden tot nog toe ver-
hinderd met het eenvoudige argu-
ment dat de ASR weigert een groepje 
met een dergelijk extreem-rechts 
ideeëngoed te subisidiëren. 
Deze animositeit heeft er vorige don-
derdag toe geleid dat een veertigtal 
leden van de Nationalistische Studen-
tenvereniging de gebouwen van de 
ASR binnenvielen. Als reactie op de 
bezetting troepten heel wat nieuws-
gierigen en tegenbetogers samen voor 
de uitgang. Toen de Nationalistische 
Studentenvereniging de gebouwen 
wou verlaten, kwam het tot een ge-
vecht in regel. Politie noch rijks-
wacht kwam tussenbeide omdat de 
academische overheid daar niet om 
gevraagd had.
Er vielen een tiental gewonden, waar-
van één tegenbetoger met een been-
breuk in het leuvense A.Z. moest 
worden opgenomen. F.G.


