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ccc vubkul lezzzer
Wakker worden ! De soep wordt nogmaals op-
gediend. En deze keer z i t  ze waarli jk  vol 
b a llen .  Onze andere le zer  reageerde op de 
b r ie f  van onze ene le zer .  Wie ook wil lezen  
moet dan doen op pag. 3 en 4

Mensen denken wel eens dat Schamper uniek 
i s  in z i j n  soort .  Dat i s  n atuurl ijk  ook 
waar. Dat weten we ook wel.  Ook in Leu-
ven en Brussel bestaan echter wonderen a ls  
deze : we lazen dat allemaal efkens en w i l -

U n ie t s  onthouden : pag. 3

Als dat geen t i t e l  i s  d ie  volk lok t  !
3 le t terk en s  en de l e zer  v l i e g t  erop. Ook 
Schamper stak z i j n  l i c h t  op en ontdekte 
wat. Wil ly Aerheydt v e r t e l t  er  U a l l e s  
over op pag. 2

aggregaat met gaten

arm e g ra a d /t
Er valt bii het begin van het araue- Het zit nameliik zo. MeEr valt bij het begin van het aearre 
miejaar een grote wirwar van ge-
ruchten, beweringen en nieuwe re-
gelingen uit elkaar te halen ron-
dom de lerarenopleiding (ofte ag-
gregaat).
Niemand wist tot voor enkele da-
gen met zekerheid hoe alles in el-
kaar zat. De informatievergaderin-
gen in het begin van het academie-
jaar brachten daar hopeüjk iets 
meer duidelijkheid in, maar ont-
hulden ook de gevolgen, waarover 
straks meer. Eerst nog even alles 
uiteen zetten.

Begin juli keurde de Raad van Be-
heer een aantal uitvoeringsbeslui-
ten goed omtrent het aggragaat. 
Dit gebeurde geheel onverwacht 
voor een aantal verantwoordelij-
ken van de aggregaatsopleiding, 
die de getoonden haast niet ver- 
wavht hadden.

Wij geven hier een overzicht van 
de nieuwe cyclus zoals die voorge-
steld werd in de sectie geschiede-
nis, maar die overal wel gelijklo-
pend zal zijn.

nieuw
Geheel nieuw en de meeste proble-
men meebrengend is de stageweek 
(vanaf 9/2/85). Waar vroeger een 
aantal lessen moesten gegeven 
worden op verschillende data, 
wordt er nu 1 vaste week voorop 
gesteld gedurende dewelke de kan-
didaat ganse dagen aanwezig is op 
de school en ten minste 6 lessen 
geeft. Voor die stageweek moeten 
er 5 luisterlessen en 5 didaktische 
lessen gevolgd worden, waar dit 
vroeger 10 luisterlessen waren. Na 
de stagelessen worden er nog eens 
5 oefenlessen gegeven en het aan-
tal theoretische vakken wordt uit- 
gebreid.

pos
Op het eerste zicht een positieve 
ontwikkeling waarbij de lerarenop-
leiding aan kwaliteit zou moeten 
toenemen, maar dit mag toch niet 
beletten de negatieve kanten on-
der ogen te zien. Bij de voorstel-
ling vorige week werd het namelijk 
vlug duidelijk dat enkele studen-
ten hun planning zullen moeten 
aanpassen. Vooral de huidige 2e 
licentie wordt hier de dupe van.

Het zit namelijk zo. Mensen die 
reeds vorig jaar of vroeger inschre-
ven voor het aggregaat vallen niet 
onder de nieuwe bepaling en hoe-
ven dus ook geen stageweek te 
doen, want daarrond vooral wringt 
het schoentje. Vorig jaar namelijk 
konden mensen van de le  licentie 
(huidige 2e lic.) zich nog niet in-
schrijven en dit jaar vallen zij on-
der de nieuwe maatregelen zodat 
degenen die dachten na het beha-
len van hun kandidaatsdiploma in 
le  zit van de 2e licentie hun ag- 
gregaatsexamen af te leggen, in 
serieuze moeilijkheden geraken. 
De stageweek valt namelijk in een 
periode dat die mensen dringend 
toe zijn aan het uitschrijven van 
hun licentiaatsverhandeling wil 
men klaar zijn tegen mei voor de 
le  zit. Zij verliezen dus een week 
en waarschijnlijk nog meer omdat 
de lessen die tijdens die week gege-
ven moeten worden een voorberei-
ding vereisen. Vooral het feit dat 
men vorig jaar niet kon inschrijven 
terwijl men toch al lessen mocht 
volgen, wekt nogal wat consterna-
tie.

grof
Er zijn jaarlijks slechts enkele 
mensen (althans in de geschiede-
nis) die hun vakopleiding combi-
neren met de lerarenopleiding tij-
dens de 2e licentie (de meerder-
heid doet nog een aanvullend jaar) 
maar voor hen getuigt het van fair- 
play om een overgangsmaatregel 
uit te werken. Die mensen worden 
nu praktisch verplicht een bijko-
mend jaar in te schrijven. Heeft 
men daar niet aan gedacht in de 
RvB of zag men het moedwillig 
over het hoofd ? Vooral de laats-
te hypothese lijkt ons grof. Het 
moet dan ook mogelijk zijn deze 
studenten te maten ressorteren on-
der de oude regels zodat zij nog in 
het najaar 1984 hun stagelessen 
kunnen geven. De tijd begint dan 
wel te dringen.

De getroffenen zijn misschien te 
weinig in aantal, maar het wordt 
tijd dat in de eerste plaats de stu-
dentenvertegenwoordigers uit hun 
hoek komen.

Josie Abrahams

redaktioneel
Het is misschien nog niet opgeval-
len maar dit jaar lopen er een der-
tigtal buitenlanders minder rond 
in het Gentse. Om dat handvol 
schachten werd Coens zijn vakan-
tie onderbroken, haalde de RUG 
dagenlang het BRT-nieuws en 
kreeg Gent zelfs korrespondenten 
van buitenlandse kranten op be-
zoek. Of, om het met de woorden 
van de anonieme rektoraatsbron te 
zeggen: ’mijnheer, vorige zomer 
waren het de kernraketten op de 
frontpagina’s, nu is het de gentse 
universiteit’.
Is bad publicity also good publici- 
ty ? Of krijgt het muisje een staar-
tje ? De cruciale vraag in de dier-
geneeskunde was: hebben we te 
weinig middelen of teveel studen-
ten, te weinig ruimte en te weinig 
personeel: dat maakt drie keer te 
weinig.
Teveel studenten maakt slechts 
één keer teveel. De wet van de 
minste weerstand vroeg dus om in 
de studenten te snoeien. En dus 
heeft de diergeneeskunde een nu-
merus clausus gekregen. Een klein-
tje, maar een principe is geboren 
en het precedent kan nu bij de ho-
rens genomen worden.
Is daarmee het probleem van de 
baan ? Vergeet het maar. Volgens 
Europakring, een studentengroep 
met vooral rechtsstudenten is de 
beslissing om Nederlanders en 
Duitsers niet niet meer toe te laten 
tot de diergeneeskunde in strijd 
met het Europees recht dat geen 
discriminatie toelaat tussen Euro-
peanen. De Belgen toelaten maar

de buitenlanders weigeren, zegt 
men bij de Europakring, moet 
vroeg of laat uitlopen op een ver-
oordeling.
Wat rest ? De Nederlanders en 
Duitsers terug op de schoolbanken 
zetten zoals vroeger ? Sorry, zegt 
de Europakring^ maar dat gaat al 
evenmin want volgens het oude 
systeem betalen sommigen 
150.000 frank inschrijvingsgeld. 
Alweer een discriminatie, die vroe-
ger of later voor de rechtbank zal 
komen.
Wat rest ? Buitenlanders toelaten 
tegen hetzelfde inschrijvingsgeld 
als de Belgen ? Dat wordt een 
beestenboel, fluistert het rektoraat 
Al onze buurlanden hebben een 
numerus clausus en de pechvogels 
die niet to t de eigen universiteit 
worden toegelaten kunnen dan af-
zakken naar Gent. Zij zullen , al-
weer volgens onze anonieme rek-
toraatsbron, de ruimte innemen 
van ’onze jongens’, de proefdieren 
opensnijden van ’onze jongens’ en 
de proffen van ’onze jongens’ las-
tigvallen door examens af te leg-
gen !
Dat kan de RUG niet aan !
We moeten goed begrijpen dat een 
inwijkgolf het imago van onze 
unief kan schaden. Tot nu toe 
kwam bijna alleen het rijkeluis-
zoontje over de grens gezakt, met 
in de portefeuille een astrono-
misch inschrijvingsgeld, en daar 
zijn we niet vies van. Als echter in 
de toekomst zomaar om het even 
elke Nederlander of Duitser het-
zelfde onderwijs kan krijgen dan 
een Bruggeling of een Lierenaar, 
waar gaat dat naar toe?
De lokalen worden te klein, de 
proefdieren hebben maar één lever 
en veel volk doet de ruiten bedom- 
pen.
Is dat wel allemaal juridisch in or-
de ? Nee, natuurlijk niet. Dit gaat 
in tegen de geest, de letter en de 
precedenten van het Europees 
recht. Maar in het rektoraat sust 
de rektor deze stelling met: ’wie 
zegt dat het Europees recht pri-
meert boven het Belgisch recht ?’ 
In de rechtsfakulteit geen vijftien-
honderd vingers omhoog, maar 
wat weten die van de dampende 
beulingen.

Laten we voor één keertje de be-
scheidenheid ter zijde schuiven. 
Wij van Schamper, we zijn gewel-
dig. Het slaagcijfer van de redac-
tieleden bedroeg dit jaar honderd 
procent. De redaktie ontvangt 
meer aanbiedingen uit het bedrijfs-
leven dan lezersbrieven. Een kleine 
rondvraag op de vergadering beves-
tigde het vermoeden dat ook onze 
fysieke prestaties er mogen wezen, 
en populair, po-pu-lair !

Waarmee we maar willen zeggen 
dat in de vorige maanden sommige 
leden tot hun verbazing een diplo-
ma in de bus vonden, dat zij spe-
lenderwijs weggesnoept werden

door de Standaard en de Finan-
cieel Economische Tijd, dat som-
migen hun dochter naar school 
moeten brengen en meer tijd spen-
deren aan deze futiliteiten dan aan 
het redaktioneren van dit blad.
Zij laten een lege zetel na. Een o- 
pen plek voor opvolgers die zich 
willen werpen in dit medium en 
aan geen enkele vereiste moeten 
voldoen dan het zich bewust zijn 
welke prestigieuse status de rest 
van hun leven zal determineren.
Wie drempelvrees heeft moet niet 
wanhopen. Wij dragen u daar met 
open armen over’, is de leuze. 
’Sint-Pietersnieuwstraat 45, Gent, 
vrijdag 13.00u, eerste verdieping’, 
is de afspraak.



w elgekom en schampschoten
’WELKOM’: dat zei het ’Welcome 
student pack’. Een nogal excen-
trieke manier van de RUG om de 
vele nieuwe studenten toch maar 
duidelijk te maken dat ze de (Bel-
gische) studenten graag zien ko-
men. Vele nieuwe studenten: in-
derdaad. Voor het eerst werden 
echter minder inschrijvingen ge-
teld in Vlaanderen.

André Bonte, hoofd van de dienst 
voor'studie-advies van de RUG, 
heeft er de gewoonte van gemaakt 
voor ieder nieuw student een 
streepje op de muur te zetten. Ie-
der jaar worden die streepjes ge-
teld en zo weten we hoeveel stu-
denten hier en elders binnenko 
men. Voor 83-84 gaf dat in Vlaan-
deren 10.973 eerstejaars. Dat wil 
zeggen 234 minder dan in 82-83. 
Met 11.207 eerstejaarsstudenten 
was dat een piekjaar. Tot dan ver-
toonde het aantal eerstejaars een 
stijgende curve. Nu vertoont die 
lijn dus een knik. Dit is zowel het 
geval voor het vrouwelijke als het 
mannelijke deel van de curve: 
6.051 mannen in ’83-’84 tegen-
over 6.204 het vorig jaar, 4.922 
vrouwen tegenover 5.003 het jaar 
ervoor. Aan de RUG zou deze 
daling zich (nog) niet doorzetten: 
exacte cijfers kunnen we daarover 
nog niet publiceren.

THESIS
VERKOCHT
Licentiaatsverhandelingen die wor-
den uitgegeven, is een thema dat 
niet nieuw is onder de zon.
Bij VVS-SVB verscheen echter de-
ze week een nieuw dossier onder 
de titel ’ De democratisering van 
het hoger onderwijs. Het Belgisch 
onderwijsbeleid sinds 1950. ’ van 
de hand van Geert Mareels, tevens 
voorzitter van deze vereniging. 
Evenals het vorige ’NSV-dossier\ 
blijkt ook dit van een grondig in-
zicht in de behandelde materie te 
getuigen. Waar het echter met het 
voorgaande grondig verschilt, is 
het auteurschap. Het NSV-dossier 
droeg geen bepaalde naam en werd j 
door verschillende medewerkers 
geredigeerd. Het laatste dossier 
draagt daarentegen maar één naam 
en doet de titel ’VVS-dossier’ wel 
enigszins vreemd overkomen. 
Vooral over het op pagina 3 staan-
de post scriptum ’De standpunten 
verwoord in deze publicatie zijn 
niet noodzakelijk steeds deze van 
VVS-Studentenvak beweging’, zal 
het laatste woord nog niet gezegd, 
zijn.
Dat het nu rommelt binnen VVS 
mag daarom geen verwondering' 
wekken. Wij kijken de kat uit de 
boom. GJ |

Waar deze daling zich evenmin laat 
blijken, en dit over gans Vlaande-
ren, is in de inschrijvingen aan de 
faculteiten economische weten-
schappen. Zo ook wat betreft de 
richting wiskunde, optie informa-
tica. Voor de economische weten-
schappen schreven zich in 83-84 
zo ongeveer precies 1.773 studen-
ten in. In 79-80 waren er dat 
1.009: een stijging van 75,7 pet 
dus. Daarmee wordt ekonomie de 
grootste richting wat betreft 
eerstejaars. Vroeger was het steeds 
de rechtsfaculteit die de grootste 
aantrekkingskracht had. Ekono- 
misten liggen nog altijd bijzonder 
goed in de (arbeids)markt. Vraag 
is of dit zal blijven duren na de 
enorme groei van de richting in de 
laatste jaren.

Dat er in Vlaanderen algemeen 
minder eerstejaarsstudenten zijn 
heeft natuurlijk zijn oorzaken. 
Vooreerst is er de daling van het 
geboortecijfer vanaf ’65. De evo-
lutie van die cijfers toont trou-
wens aan dat de daling in ’65 pas 
een begin was: in de komende 10 
jaar zal het aantal 18-jarigen vol-
gens de geboortecijfers nog verder 
dalen met bijna 27 pet. Daarnaast 
is er de doorstroming van het se-
cundair onderwijs naar de univer- 
siteit: nu begint deze doorstro-
ming zich te stabilizeren: 49 pet. 
bij jongens, 37,1 pet. bij meisjes.

Minder studenten betekent voor 
de universiteiten minder geld: een 
universiteit wordt immers betoe-
laagd volgens het aantal studenten. 
Het schoentje begint te wringen en 
de uniefs trekken aan de alarmbel. 
De betoelaging per student is voor 
hen nu plots niet meer efficiënt! 
Tijd om het systeem te veranderen 
zo denken de Vlaamse universi-
teiten. Alsof een subsidiëring ’per 
kop’ ooit opportuun was.

(PH)

Volgens niet bevestigede geruch-
ten heeft de CCC (een afscheuring 
van de KKK die nog steeds voor-
stander is van de oude spelling) 
een aanvraag tot het bekomen van 
subsidies ingediend bij de Sociale 
Raad van de RUG. De konventen 
buigen zich momenteel over deze 
aanvraag. Bewijzen van georgani-
seerde activiteiten vormen, steeds 
volgens onze duistere bron, geen 
probleem. Het voorleggen van de 
ledenlijsten daarentegen is voor de 
CCC een moeilijkere zaak.

We vernamen trouwens dat de 
CCC tot doel heeft alle verenigin-
gen met politieke ambities waar-
van de naam tot drie letters samen 
te vatten is, te treffen waar zij het 
het minst graag hebben. De CCC 
wil het monopolie over de drielet- 
terige naam. De acties van de voor-
bije weken bevstigen dit ten dele: 
PVV en CVP tot martelaars ge-
bombardeerd.

Ah Zo
De Antwerpse gouverneur Kins- 
bergen heeft zijn handtekening ge-
zet onder de koopakte van 40 pet 
van de gronden en het overgrote 
gedeelte van de gebouwen van het 
Antwerpse AZ. Zo’n opkoop was 
nodig om het hospitaal uit de 
schuldenlast te tillen die in 1983 
al opgelopen was tot 1,2 miljard. 
Ook het Gentse AZ zit met een 
miljardenschuld. De voornaamste 
oorzaak ligt hem merkwaardig ge-
noeg administratief. De RUG 
heeft altijd nagelaten het hospitaal 
een statuut te geven. Een statuut 
zou immers meteen een aantal sui- 
kernonkels impliceren (de staat 
bv) die een belangrijk deel van de 
schulden op hun rekening kunnen 
nemen. De besprekingen zijn nog 
in volle gang, maar ondertussen is 
het schuldentotaal zo hoog opge-
lopen dat geen enkele ’suikernon- 
kel’ nog happig is op het Gentse 
AZ.

VVS-SVB was, op de hoogte zijn-
de van deze doelstellingen, natuur-
lijk dubbel op zijn hoede. Wanneer 
op het secretariaat van VVS- Brus-
sel een telefoontje binnenliep om 
in ’accentloos Frans’, zoals men 
dat noemt, een bom te melden, 
verwittigden zij zij zonder aarzelen 
de vrouw van de rijkswacht, Dia- 
ne. Rijkswacht, Diane en kinde-
ren kwamen onmiddellijk ter 
plaatse en zochten tevergeefs naar 
de bom. Niks gevonden natuurlijk, 
wat dachten die VVS-ers wel.

Dat die bom er niet was zal ’t Pal-
lieter ke wel jammer gevonden heb-
ben. Wat zij denken over de nieu-
we subsidieregeling is trouwens 
duidelijk na het lezen van het be-
treffende artikel. ’De augiastal van 
de RUG uitmesten’, ’linkse rak-
kers weer eens redenen geven om 
op straat te komen’, ’Links nu 
eens eindelijk de pas afsnijden in 
hun bedrieglijke praktijken om via 
verschillende verenigingen hopen 
subsidies op te strijken’, ... Wie 
was dat ook weer die vorig jaar be-
trapt werd op het indienen van 
twee aanvragen voor twee vereni-
gingen die later één en dezelfde 
bleken ? NSV en VNSU ? Ach 
zo ! En wie steunt die NSV-VNSU 
onvoorwaardelijk ? ’t Pallieterke ? 
Ach zo ... De augiastal, nietwaar.
Over vuilnis gesproken: enige tijd 
geleden leken de buurten van uni-
versitaire resto’s wel op reusach-
tige papiermanden. Dat gebeurt 
wel meer, hoor ik je denken. In-
derdaad. Maar die dag was het erg. 
Allemaal wit-blauwe stukken kar-
ton, her en der op straat. ’Student 
Welcome Pack’: dat was de oor-
sprong. Doosjes met een bierworst 
en een blikje Ice-tea, een stuk cho- 
kolade en een maandverband of 
tijdschrift over auto’s (naargelang 
de ’kunde’ van de welgekomen 
student). Overlevingspaketten le-
ken het me ... Wie de inhoud in-
derdaad overleefde leze volgende 
week Schamper: u bent gewaar-
schuwd.

Willy Aerheydt
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HET GROTE GELIJK,
trimesterieel onafhankelijk kultureel tijdschrift,
K.Leopold II-ln. 113 - 9000 Gent. tel. 091/210.954
Wil je -ter kennismaking- gratis en vrijblijvend het eerst-
komend nimmer van HGG in de bus, telefoneer.
Intussen is het septembernummer (met o.a. Louis De Lentdec- 
ker, Christian Silvain en Blaine L. Reininger) te koop op 
bovenstaand adres -indien niet uitgeput. Ofwel:
boekhandel 'De Brug': Feniksstraat 3, 
tijdschriften M. Trioen: Walpoortstraat 26.
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Schamper is het officiële studen-
tenweekblad van de RUG. De re-
dactie bestaat uit vrij willige ̂ mede-
werkers. Klachten i.v.m. het beleid 
van de redactie dienen gestuurd 
naar de voorzitter van de controle-
commissie, p/a St.- Pietersnieuw- 
straat 45, 9000 Gent. 
Lezersbrieven worden verwacht op 
hetzelfde adres, ten name van de 
Schamperredactie. Naamloos is 
prullenmand.
Hoofdredactie: Geert Joris 
Verantwoordelijke uitgever: Peter 
Hostens



vubkul-lum
overgeschreven
Vers bloed in Schamper. We star-
ten namelijk dit jaar met een ru-
briek interuniversitair nieuws uit 
Leuven en Brussel. Onze eigen Al-
ma Mater biedt welliswaar genoeg 
informatie om een repectabel aan-
tal bladzijden vol te lullen, maar 
Gents gelul in combinatie met 
Leuvens en Brussels idem dito is 
nog leuker.
Met de Moeial, onze tegenhanger 
uit Brussel werden reeds formele 
afspraken gemaakt, Veto uit Leu-
ven wordt nog gecontacteerd. 
Voorlopig baseren we ons dus nog 
op het blad zelf. Veto is overigens 
een zeer degelijk blad met de op-
maak van een echte krant, weke-
lijks verschijnend op 12 bladzijden 
en een seriueze oplage.

Belangrijkste informatie deze 
week, de opening van het acade-
misch jaar; Het opstarten van het 
universitair jaar brengt de eerste 
week op nieuwsvlak weinig zaad 
in het bakje.

De speech van rector De Somer, 
gehouden in de grote Aula na de 
openingseucharistieviering, voorge-
gaan door niemand minder dan 
kardinaal Danneels, stond groten-
deels in het teken van de toenade-
ring tussen univ en industrie. Dit 
in de eerste plaats naar aanleiding 
van de goedgekeurde bouw van 
het superlabo IMEC, dat in het 
voorjaar in de belangstelling stond 
rondom de door de KUL uitgeko-
zen plaats, nml. de groenzone 
rond de Campus Arenberg. Loka-
le milieuverenigingen en proffen 
tekenden protest aan. Veel haalde 
het echter niet uit en het lab komt 
er. De Somer staat zeer positief 
t.o.v. een samenwerking univ - in-
dustrie, specifiek in het kader van 
de derde industriële revolutie, al-
hoewel hij er zich van bewust is 
dat op die manier de eigenheid en 
de onafhankelijkheid van de univ 
op het spel staan. De indruk wordt 
echter gewekt dat hij dit ziet als 
een noodzakelijk kwaad.

De studentenvertegenwoordiging 
had het in haar openingstoespraak 
over de verandering in de aggre- 
gaatsopleiding (waarover elders in 
Schamper meer) en over de op til 
zijnde verandering in de overheids- 
finaciering van de univ.
Interessant hierbij zijn de cijfers 
van een enquête onder leraren 
waarbij 81 pet van de ondervraag-

den de pedagogische opleiding als 
ontoereikend ervaart. Toch wel 
frappante cijfers van mensen die 
les geven dagelijks aan den lijve 
ondervinden.
Frank Bambust die het woord 
voerde wees erop dat het in de 
eerste plaats de taak van de prof-
fen is om het didaktisch voorbeeld 
te geven, iets waarbij de univ 
schromelijk tekort schiet. Een po-
sitieve evolutie van dit laatste as-
pect zal een integratie van de lera-
renopleiding in de vakopleiding 
mede in de hand werken.
Bambust pleitte eveneens voor de 
oprichting van een Interfacultair 
Centrum voor Aggregatie, iets 
waarvoor de univ moet kunnen re-
kenen op de financiële steun van 
de overheid. Hier werd dus het 
tweede thema van de toespraak 
aangeraakt, nml. de financiering 
van de universiteit. Het spook van 
de numerus clausus komt dan 
weer aan de einder opdagen. De 
spreker liet niet na om te wijzen 
op de positieve kanten van de fi-
nanciële herstructurering waarbij 
de onderlinge concurrentie tussen 
univs en de dreigende daling van 
betoelaging (vooral voor de grote 
broertjes KUL en RUG bv.) door 
de achteruitgang van het studen-
tenaantal de kop ingedrukt wor-
den.

MOEI-JE-NT
Schamper was nog maar net uit de 
startblokken of wij kregen al een 
tweede editie van de Moeial in on-
ze pollen. Onze confraters uit

Brussel beten zich al vroeg vast in 
het VUB-nieuws. Net zoals over 
Leuven en Veto hier even een kor-
te samenvatting van het artikel op 
de eerste pagina en voorlopig dus 
ook het belangrijkste nieuws: de 
opening van het akademiejaar in 
Brussel. Samengevat een klachten-
bundel van het wetenschappelijk 
personeel over het eigen statuut, 
een pleidooi voor meer participa-
tie vanwege de studenten en een 
afkeuring van het vreemdelingen-
beleid van de regering door rector 
Steenhaut. Vooral dat laatste 
vraagt precisering. Steenhaut 
de vreemdelingenwet van Gol een 
hak door haar af te doen als een 
ontvluchten van de verantwoorde-
lijkheid. Zij pleidooi ging hele-
maal in de richting van integratie 
waarbij aspekten als huisvesting en 
onderwijs vooraan staan. Ten slot-
te verzette Steenhaut zich tegen 
de 2pct beperking van de buiten-
landse studenten door zich te be-
roepen op de traditie, een argu-
ment waar de zwakte van af druipt. 
Hij vond echter wel dat specifieke 
maatregelen k onden genomen 
worden ten opzichte van de in-
schrijvingen van studenten uit 
buurlanden.

Buiten een resem Brusselse univer-
sitaire nieuwtjes schenkt Moeal 
vooral aandacht aan het culturele. 
Een stad als Brussel is trouwens de 
horen des overvloeds op dat vlak. 
Deze week vooral aandacht voor 
Berlin-Brussel 1984!

Tot daar deze zijstap naar onze 
Leuvense en Brusselse broeders. 
Wanneer Oxford ? JA

LEZERSBRIEF

'SOEP'? inderdaad !
Schamper is een verrukkelijk druk-
werkje. Nog is het niet verschenen 
of er staat een lezersbrief in. En 
nog voor die brief kan gedrukt 
worden ligt de verontwaardigde 
reaktie reeds in hun brievenbus 
(eerste verdiep van het studenten-
huis) te spartelen. Na een jaar van 
dergelijke aktiviteiten door lezers 
die reageren op brieven van lezers 
die reageren op brieven van lezers 
die reageren op brieven van lezers 
die ..., kan de beheerder een aan-
besteding voor een nieuwe brie-
venbus uitschrijven.

WAT VOORAF GING

In de vergadering van 18 septem-
ber ’84 heeft de Sociale Raad een 
nieuw systeem gestemd dat een 
aantal richtlijnen omvat naar de-
welke die Raad zich zal richten 
om verenigingen als subsidieerbaar 
te erkennen.

De Sociale Raad kon niet anders. 
Er was een brief langsgekomen 
vanwege de Regeringscommissaris 
dat, door een recente uitspraak 
van de Raad van State, de vorige 
methode niet meer kon. Het voor-
stel moest zeker principieel goed-
gekeurd worden door de Sociale 
Raad op die dag omdat dan de 
budgetten voor het komende jaar 
werden gestemd. De Sociale Raad 
had aan de beheerder opdracht ge-
geven om een aantal voorstellen 
uit te werken, waarover ze zich 
kon beraden. Mede door de erva-
ring van de laatste jaren opteerde 
ze tussen de 3 voorstellen voor een 
aantal veranderingen, die voorna-
melijk functioneel moesten zijn.

De principes waarvan de Sociale 
Raad uitging waren de volgende. 
De dubbelsubsidiëring moest zo 
klein mogelijk gehouden worden, 
het nieuwe systeem moest nieuwe 
aktiviteiten stimuleren, het moest 
een overkoepelend orgaan moge-
lijk maken dat inderdaad de me-
ning van de Gentse student moest 
Kunnen vertolken (waardoor de 
studentenbeweging die sinds jaren 
in een patsituatie zit, opnieuw met 
enige kracht haar mening kon 
doordrukken), de Gentse student 
moest meer betrokken geraken 
(maw. er diende meer naar hén 
toegegaan te worden; nu wordt ze 
van bovenuit overspoeld), het 
moest mogelijk blijven voor alle 
verenigingen die niet als repre-
sentatief wensen beschouwd te 
worden om aktiviteit^n te blijven 
inrichten, verenigingen die daaren-
tegen zich wensen op te werpen 
als een representatieve groepering 
dienen daarvan een bewijs te ge-
ven. De Sociale Raad vond, om 
talloze redenen, het lidkaartensys- 
teem het enige weerhoudbare.

In een tweede onafhankelijk deel 
werden de subsidies besproken. 
Men opteerde voor een koppeling 
aan het aantal leden maar met 
dien verstande dat de kleine ver-
enigingen niet in de kou kwamen 
te staan.

Uiteindelijk werden een aantal vra-
gen naar de kringen toegespeeld:
1. Wat moet de minimum prijs zijn 
voor één lidkaart?
2. Hoe moet een alarmbelproce- 
dure, waarbij voornamelijk de 
kleine verenigingen kunnen ge-
hoord worden, er uitzien?

3. Hoe denken de verenigingen dat 
een goed kontrolesysteem tegen 
misbruiken er zou uitzien?

De verinigingen hebben tijd om 
hun zienswijze op deze vragen te- 
samen met andere amendementen 
in te dienen bij de Sociale Raad 
voor 1 december.

Laatste week mochten we de fe- 
aktie hierop ontvangen van de 
VVS-SVB kern van onze RUG. 
Een merkwaardig sterk stukje.
Het moet mij echter van het hart 
dat ik de principes waarmede ze 
starten niet helemaal kan volgen. 
Voor zover het mij is toegestaan 
tussen de lijnen te lezen waren de-
ze de volgende.

1. De verandering kadert in de al-
gemene strategie van een bepaalde 
partij in België.
2. Het is op ondemocratische wij-
ze doorgevoerd en wel door één 
persoon.
3. Het vroegere systeem laat eenie-
der, stampend van aktiviteit, toe 
om die aktiviteit uit te voeren. Het 
systeem was dan ook goed. Er val-
len enkel wat uitwassen uit te wis-
sen.

4. Studenten zijn enkel of toch 
voornamelijk geïnteresseerd strip-
tease, Gaston en Leo en andere va-
ten,
5. Een verbetering van het ont-
werp door middel van amende-
menten is onmogelijk. Enkel een 
volledig nieuw ontwerp kan VVS 
bevredigen.
Laten we eens zien hoe ze op deze 
stellingen scoren.
1. ’Het is trouwens geen toeval dat 
deze reorganisatie gelijk valt met 
een door de CVP georkestreerde 
aanval op de ASR (dat aller ’de-
mocratisch’ instituut) te Leuven.’ 
Foei! Hier moeten we U streng 
Geertantontijl. Deze suggestie is 
beneden uwe waardigheid. Te sug-
gereren dat onze Sociale Raad een 
CVP meerderheid kent of erger 
nog, zich inlaat met dergelijk ver-
doken conspiraties is verre bene- 
ven de waarheid. Vermoedelijk 
spijt U dit nu reeds. Desondanks 
kan ik U hiervoor slechts een één 
(voor de inspanning) toekennen.

2. Het feit dat de sociale Raad dit 
systeem voor het erkennen van ve-
renigingen heeft gestemd is onde-
mocratisch. Een merkwaardige op-
vatting. Ze schijnt ervan uit te 
gaan dat in de Sociale Raad slechts 
geen Vijf studenten rechtstreeks 
en onrechtstreeks verkozen door 
de studentenpopulatie, aktief zijn. 
Aangezien er maar tien leden 
stemgerechtigd zijn is dat meer 
dan gelijk welke belangengroep - 
syndicatien inbegrepen - aan ge-
lijk welk besturend orgaan op on-
ze universiteit!
VVS denkt evenwel te bedoelen 
dat, de wijze waarop de Sociale 
Raad studentengroeperingen dient 
te subsidiëren, moet uitgewerkt 
worden door de structuur van de 
bestaande organisaties. Oef. Deze 
evenzeer merkwaardige opvatting 
gaat ervan uit dat de huidige be-
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MYSTERIE
van de liefde natuurlijk...
in de Gentse havenloodsen 21 en 
22 speelt Arca ’Les Mystères de 
1’ amour’ van Roger Vitrac in een 
regie van Herman Gillis. Vitrac 
wordt gezien als een surrealist die 
de vernieuwingsbeweging van Bre-
ton doortrok in het theater. Hij 
zou nooit buiten het kader van het 
burgerlijk theater treden, maar 
door zijn absurde humor de wet-
ten van dit soort theater aanvallen.

Zijn ’Mystères de 1’ amour’ werd 
geschrevenin 1924 en opgevoerd 
in 1927. Het is een stuk dat je niet 
kan navertellen. In de vertoning 
worden enkel gegevens geboden, 
waar de toeschouwer naar kijkt, 
beleeft en persoonlijk herrang-
schikt als in een droom. Hierdoor 
ontstaat een neiuwe logika voor 
het theater die in feite geen logika 
is in de letterlijke betekenis van 
het woord, maar een libidineuze 
surrealiteit. Geen denken meer 
maar spelen. Geen werkelijkheid 
maar genot. Indien ik al het voor-
gaande teruggevonden zou hebben 
in het stuk i.pl.v. in één of ander 
tijdschrift, dan was dit stuk voor 
mij een echte openbaring geweest. 
Maar het heeft zo niet mogen zijn.

Na een lange zoektocht nabij de 
terminus van tram 4, kwam ik in 
een koude loods terecht. Het is 
verwonderlijk hoe zo’n prachtige 
ruimte niet gebruikt wordt. Ze 
wordt enkel gebezigd om een trein 
te laten vertrekken, een politie-
combi te laten opkomen en een 
Mussolini-type te laten lullen over 
de zee. Dit gebeurt allemaal in het 
tweede deel. Het eerste deel, be-
halve de scène op een klein po-
dium achteraan met kinderen en 
pyramides, is niet veel zaaks. On-
verstaanbaar, verward en humor 
die niet overkomt. Tich leveren de 
akteurs een bijzondere prestatie.

Je kunt het eerste deel omschnj- 
ven als een makabere liefdesdroom 
van twee kinderen overgoten met 
sausje sadisme. Het tweede deel is 
eerder een beeld van oude liefde 
dié al lang opgeroest is. Dan was 
ook mijn zin om met volle aan-
dacht verder te kijken al lang op-
gebrand. Maar diegene die denkt 
dat hij het beter zal vinden kan 
nog steeds gaan kijken tot begin 
november, op donderdag, vrijdag 
en zaterdag. Reserveren is niet no-
dig.

Frank Colman

AGENDA
THEATER en POEZIE

VRIJDAG 26 OKTOBER

SCHOOL VOOR GEKKEN door 
’school voor gekken’
Plaats: Vooruit, Gent
Inkom: 150 vvk, 190 dag zelf
Aanvang: 20.30u

DE ZO, Canadese clown 
Plaats: Sabbatini mimetheater,

Burgstraat, Gent 
Aanvang: 20.30u

ZATERDAG 27 OKTOBER

MADAME BOVARY 
Plaats: Gele Zaal 
Aanvang: 20.30u

ZONDAG 28 OKTOBER

IEDEREEN IS EEN VIEZE 
OUWE MAN 
Plaats: Theater Vertikaal 
Aan vang: 20.30u

DONDERDAG 1 NOVEMBER

- SCHIJN BEDRIEGT 
Plaats: Arca net 
Aanvang: 20.00u

- LES MYSTERES DE L’AMOUR 
Plaats: Voorhaven, Loods 21 & 22 
Aanvang: 20.00u

MUZIEK ïjc >fc

DONDERDAG 1 NOVEMBER

LUTHER ALLISON BLUES 
BAND
Plaats: Concertzaal Vooruit 
Aanvang: 21.00u

FILM
(«***

DINSDAG 30 OKTOBER

- L’ ORCHESTRE NOIR van S. 
Lejeune
plaats: Clubzaal Vooruit 
Aanvang: 23.00u

- BRUTTP SPORCHI E CATTIVI 
organisatie: VTK 
Plaats: Blandijberg, aud. C 
Aanvang: 20.00u 
Inkom: 50/60 fr.

Opmerking: in deze rubriek wor-
den enkel films buiten het tradi-
tionele circuit opgenomen. De an-
dere vindt u in aan huis bezorgde 
blaadjes.

INFORMATIEF en andere
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VRIJDAG 26 OKTOBER

- Cursus hedendaagse geschiedenis 
Plaats: Elcker-ik, Hoogstraat 9 
Aanvang: 20.00u

- EEN BEVRIJDEND WOORD 
panelgesprek omterent vrede 
plaats: Blandijn, aud. C 
aanvang: 20.00u
organisatie: IPG - Ruimte -KUC 

ZONDAG 28 OKTOBER

- TALKSHOW: Erik Goeman ’Het 
verdriet van België’
Plaats: Kafee Vooruit 
Aanvang: 20.30u 
Inkom: Gratis

Wat wij U nu reeds kunnen vertel-
len over de volgende agenda is dat 
deze aktiviteiten omhelst die 
plaats hebben tussen 2 en 9 nov-
ember. Meer zeggen we niet. Wie 
daar iets zinnigs aan toe te voegen 
heeft, kan ons altijd schrijven voor 
26 oktober. Vermeld wel duidelijk 
aard, datum, plaats, uur, inkom- 
prijs en andere nuttige inlichtin-
gen. Het moet trouwens gezegd 
dat wij geen schuld hebben aan 
vergissingen i.v.m. gegevens ook al 
is het onze schuld: wij blijven on-
schuldig, zo gaat dat. Ons adres? 
SCHAMPERAGENDA, St.-Pieters- 
nieuwstraat 45, 9000 Gent. Wie 
postzegels wil besparen kan alles 
zelf in onze bus deponeren: 
BRUG, le  verdieping. Bommen bij 
de buren aub. Dank u.

vervolg van pag. 3 :
staande structuur een democra-
tische is. Dit is juist iets waarvan 
de Sociale Raad niet geheel over-
tuigd leek.
3. ’Tot vandaag was het subsidi- 
eringsprincipe dan ook dat wie een 
aktiviteit inricht daarvoor kan re-
kenen op een steuntje van de u- 
nief.’ Deze uitspraak in aansluiting 
met de verdere kritiek, doet bij de 
lezer het vermoeden rijzen dat het 
vroegere systeem verre van te ver-
kiezen viel boven het huidige voor-
stel. Hoewel, een ’aantal wantoe-
standen’, die verder in het midden 
worden gelaten, schijnen toch te 
hebben bestaan... Hier moeten we 
even stilstaan. Eén reden waarom 
de Sociale Raad onder andere be-
sloot van te opteren voor een 
nieuw ontwerp van erkenning is 
wel het feit dat juist dit niet moge-
lijk was: het leek in de loop der 
jaren uitermate moeilijk voor een 
nieuwe vereniging om subsidies te 
kunnen krijgen. De reden daarvoor 
was dat het aan de konventen was 
om te beslissen of ze een nieuwe 
vereniging opnamen of niet. Als 
men dan weet dat VVS in het be-
gin van het jaar ’84 een vergade-
ring belegde waarin uitdrukkelijk 
wordt besproken hoe men een 
aantal niet-linkse verenigingen in 
het werkgroepenkonvent, dat VVS 
beschouwt als ’hun terrein’ (sic!) 
kan beperkt houden, zonder daar-
voor aan aanvallen bloot te staan; 
als men de vergeefse inspanningen 
ziet van verenigingen als het Studi-
um Generale in de Geneeskunde 
om aan subsidies te geraken bin-
nen het Werkgroepenkonvent; 
als ... dan kan men enkel vraagte-
kens plaatsen achter dit citaat. Het 
is ook begrijpelijk dat een konvent 
niet geneigd is om zijn gealloceer- 
de subsidies te moeten delen met 
een nieuwkomer, zoals dat in het 
vroeger systeem het geval was. In 
het huidige wordt dit juist aange- 
moedigd.

Onmiddelijk in aansluiting met bo-
venvermeld citaat moet evenwel 

v gezegd worden dat het nu, zoals 
vroeger, evengoed mogelijk is om 
gesubsidieerd te worden voor de 
aktiviteiten.

ivOO!
Op woensdag 7 NOVEMBER 
1984, om 14.00u, richt fakulteits 
kring Germania in samenwerking 
met vzw Recent(sie) een gespreks- 
namiddag in rond het onlangs ver-
schenen boek 'De vrouwen van de 
aartsengel' van Ivo Michiels.
Het gebeuren vindt plaats in aud. 
A van de Blandijnberg.
Professor Musschoot zal de inlei-
ding over Ivo Michiels verzorgen, 
die gevolgd zal worden door het 
voorlezen uit het te bespreken 
boek, door twee Germanisten.
Dan worden de aanwezigen in 
werkgroepjes verdeeld en is er mo-
gelijkheid to t discussie rond een 
viertal vragen in verband met het 
boek. Het zou interessant zijn 
mocht u dan ook het boek hebben 
gelezen.
Na de pauze wordt het boek kri-
tisch doorgelicht en besproken 
door een paneel van critici, waar-
onder Paul De Wispelaere, Graa 
Boomsma en Georges Adé en dit 
in samenwerking met en uiteraard 
in aanwezigheid van de auteur Ivo 
Michiels zelf.
Moderator is Betty Daenen.
Wie zich iets beter wil voorberei-
den kan een mapje bekomen met 
een aantal artikelen over Ivo Mic-
hiels en dit door een briefje te 
schrijven naar GERMANIA, Blan-
dijnberg 2. 9000 Gent of door een 
mapje te komen afhalen in lokaal 
057 aldaar.
Toegang en deelname zijn gratis.

De nieuwe subsidieerwijze geldt 
enkel voor verenigingen die zich 
als representatief beschouwen 
voor een deel van de studentenbe-
volking. De beslissing van de So-
ciale Raad om een systeem in te 
voeren om deze vertegenwoordi-
ging na te gaan dmv lidkaarten 
moet dan ook in dit licht gezien 
worden. De bedoeling van de So-
ciale Raad om meer belang te 
hechten aan de representativiteit 
van de verenigingen moet gezien 
worden in haar ongenoegen over 
de enorme dubbelsubsidiëring die 
nu mogelijk is, het feit dat het 
wantrouwen tussen de konventen 
zo groot is dat men niet meer kan 
spreken van een studentenbewe-
ging en dat zelfs in de konventen 
(vnl het Politiek en het Werkgroe-
penkonvent) de spanningen daar-
door vaak zo hoog opliepen dat de 
Sociale Raad weer eens de hete 
kastanjes uit het vuur diende te 
halen.
Misschien zijn de lidkaarten geen 
ideaal systeem, het is echter het 
beste dat thans gekend is. Daarbij 
moet vermeld worden dat nergens, 
maar dan ook nergens sprake is 
van ledenlijsten.

4. In zijn lezersbrief betoogt VVS 
studenten vnl of enkel schijnen 
aangetrokken te worden door 
striptease, Gaston en Leo of volle 
vaten. Een enigszins pessimistische 
visie, denk ik.
5. De drie VVS-mensen schijnen 
enkel in een voorstel uitgewerkt 
door de bestaande verenigingen 
enige hoop te zien. Met boven-
staande gegevens in het hoofd lijkt 
het vreemd dat ze geen amende-
menten, die de Sociale Raad ver-
wacht voor 1 december, vinden 
om dit toch wel fundamenteel ge-
zond voorstel bij te schaven. Dit 
maakt ons niet onmiddellijk opti-
mistisch over een eventueel uitge-
werkt plan. Voornamelijk met de 
mislukking van twee jaar terug in 
het achterhoofd.
De totale score in alle objectiviteit 
door ondergetekende vastgesteld, 
komt niet boven de helft. Her-
kansingen blijven evenwel moge-
lijk. Toch dien ik hierbij te beves-
tigen dat ik de werking van VVS, 
voor zover men nog het hoofd 
boven hun pamfletten kan hou-
den, wel apprecieer. Ik hoop dat 
ze mij alleen niet zullen kwoteren.

Koenraad Bostoen, 
beheerder

agendAA!
Deze maand is opnieuw in alle We-
reldwinkels in Vlaanderen de ver-
koop van de bekende solidariteits- 
agenda’s van start gegaan: editie 
1985.
Uit het voorwoord van de agenda: 
’Gastarbeiders, immigranten, hun 
werk en hun leven ... is het onder-
werp van de zevende uitgave van 
de solidariteitsagenda. Geen popu-
lair onderwerp in deze tijd waarin 
racisme, onder invloed van de eko- 
nomische krisis, opnieuw opkomt.

Ook dit jaar wordt met de op-
brengst van de verkoop het Front 
Polisario gesteund, de bevrijdings-
beweging van de Westelijke Saha-
ra.

De adressenlijst vooraan werd op-
nieuw verder uitgebreid en geaktu- 
aliseerd. De agenda’s zijn geïllus-
treerd met foto’s van een achttal 
fotografen, voorzien van kommen- 
taar van Colette Braeckman.
Ze zijn verkrijgbaar in alle Wereld-
winkels, betere boekhendels en bij 
sommige komitees..........................
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